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POPRZEDNIE WYDANIA:

 dużą przyjemnością 
oddajemy w Państwa 
ręce kolejny numer 
Expressu Biznesu. Po-

kazujemy w nim, że pomorski 
biznes nie zwalnia tempa, dla-
tego odnotowaliśmy najważ-
niejsze i najbardziej aktualne 
wydarzenia. W magazynie 
znalazły się więc materiały 
o pomorskich szpitalach, które 
prowadzi Starostwo Powiato-
we w Malborku, a także o zmia-
nach w prawie spadkowym 
w 2022 roku. Piszemy również 
o laureatach nagród Lider 
Polskiego Biznesu przyznawa-
nych corocznie przez Business 
Centre Club. Prezentujemy 
tematy w dziale gospodar-
czym dotyczące rekordowych 
przeładunków w DCT Gdańsk. 
Informujemy o tym, że mimo 
silnych wiatrów i sztormów 
prace przy budowie Przekopu 
Kanału Mierzei Wiślanej po-
stępują we właściwym tempie. 
Na sam koniec w dziale doty-

czącym samorządów można zapoznać się z działaniami Gminy 
Puck, Pelplin, Zblewo, oraz Kolbudy. Życzę przyjemnej lektury!

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny
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Tytuł MMB jest prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym 
przedsiębiorcom, osobom prawnym, jednostkom organizacyj-
nym nie posiadającym osobowości prawnej, osobom fizycznym, 
które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej 
lub realizacją swoich zadań na rzecz miasta i gminy Malbork, 
wybitnie przyczyniły się do promocji i rozwoju miasta i gmi-
ny lub swoim działaniem niosły pomoc i wsparcie społeczności 
lokalnej. Celem konkursu jest popularyzacja idei zrównoważo-
nego rozwoju i społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz na-
gradzanie  i promowanie firm / osób stosujących dobre praktyki 
biznesowe. 

Konkurs ten został zorganizowany w nowej formule w 2016. Każ-
de przedsiębiorstwo funkcjonujące na terenie naszego miasta 
i gminy Malbork ma możliwość zgłoszenia własnej firmy, a także 
nominowania do tej zaszczytnej nagrody innych firm oraz osób 
fizycznych.
    
Nagrodą będzie przyznanie tytułu Malborski Mistrz Biznesu 
2021 w sześciu kategoriach: Mecenat Roku 2021, Inwestor Roku 
2021, Debiut Roku 2021, Firma Roku 2021, Fachowiec Roku 
2021 oraz Sukcesja Roku 2021. 

Nominacje do konkursu można składać do 30 czerwca br. oso-
biście w Biurze Obsługi Interesanta (Urząd Miasta Malborka), 
e-mailowo: lop@um.malbork.pl, na formularzach zgłoszenio-
wych zamieszczonych od dnia 1 marca br. na stronie:
www.urzad.malbork.pl - dla inwestora

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela pan 
Zbigniew Charmułowicz – Urząd Miasta Malborka pod nu-
merem tel. (55) 629-04-69 kom. 885 689 993. Rozstrzygnię-
cie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu  
9 września br. podczas Gali Malborski Mistrz Biznesu 2021 
w Przyziemiu Ośrodka Konferencyjnego Karwan w Malborku.

Serdecznie zapraszamy do udziału i nominowania w konkursie.

naGroda BUrMistrZa 
MIASTA MALBORKA  

Jarosław Filipczak
Przewodniczący 

Rady Gospodarczej  

Burmistrz Miasta Malborka wspólnie z Radą Gospodarczą organizują
najważniejszy konkurs gospodarczy w roku - Malborski Mistrz Biznesu 2021.

Marek Charzewski 
Burmistrz Miasta Malborka 
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tarosta malborski Mi-
rosław Czapla podpisał 
umowę z ministrem zdro-
wia w sprawie dotacji 

w wysokości 5,6 miliona złotych dla Po-
wiatowego Centrum Zdrowia w Malbor-
ku, spółki powiatu malborskiego zarzą-
dzającej szpitalami w Malborku i Nowym 
Dworze Gdańskim. Pieniądze zostaną 
przeznaczone między innymi na zakup 
nowoczesnego sprzętu oraz nowego am-
bulansu.

Rządowa dotacja to efekt pozytywnie za-
opiniowanych przez wojewodę pomorskie-
go wniosków o sfinansowanie inwestycji ze 
środków przeciwdziałania COVID-19 oraz 
uzyskanej rekomendacji ministra zdrowia.

Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczo-
ne na zakup między innymi 64-rzędowego 
tomografu komputerowego, a także za-
kup i montaż poczty pneumatycznej, czyli 
nowoczesnego systemu do szybkiego 
transportu materiału biologicznego, pró-
bek, leków czy krwi. A to oznacza, że np. 
lekarstwa od razu po zamówieni będą 
lądowały na oddziałach, a nie jak do tej 
pory, musiały być przynoszone przez pie-
lęgniarki.

Pozyskane środki pozwolą także na zakup 
nowego ambulansu dla zespołu ratownic-
twa medycznego. Warto bowiem zazna-
czyć, że powiatowe karetki obsługują także 
Mierzeję Wiślaną a stacjonują w Stegnie 
i Krynicy Morskiej. 

Przyznane powiatowi środki pozwolą także 
na rozbudowę instalacji gazów medycznych 
w oddziałach szpitala. 

- To bardzo dobra wiadomość dla naszej spółki, 
ale przede wszystkim dla mieszkańców i pa-
cjentów - mówi Mirosław Czapla, starosta 
malborski. - Konsekwentnie doposażamy na-
sze placówki medyczne, inwestujemy w nowy 
sprzęt i bazę, bo tylko w ten sposób jesteśmy 
w stanie podnosić standard i skuteczność opie-
ki szpitalnej. Udało się nam pozyskać kolejne 
już środki zewnętrzne dla szpitala i będziemy 
wciąż szukać następnych źródeł finansowania 
dla planowanych przedsięwzięć.

Dodatkowo, Starostwo Powiatowe w Mal-
borku sfinalizowało już sprawę przekazania 

Pomorskie szpitale powiatowe należą do najlepiej prowadzonych – udowadniają to te placówki, 
które prowadzi Starostwo Powiatowe w Malborku. Szpital w Malborku zyskał kategorię A oraz 

poważny i jakże potrzebny zastrzyk finansowy z ministerstwa zdrowia. 

S

Pomorskie szPitale 
w krajowej elicie
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budynku po byłym internacie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 przy ul. 500-lecia 
23 na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia.

- Dzięki temu krokowi kapitał zakładowy 
spółki PCZ zwiększony został o 2 miliony 
921 tysięcy złotych, a więc do kwoty 16 mi-
lionów i 968 tysięcy złotych. Przypomnę, że 
w tym miejscu oprócz pracowników Powia-
towego Centrum Zdrowia, w tym ratowników 
medycznych, swoją siedzibę mają dawne 
Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz malborski 
oddział Polskiego Czerwonego Krzyża - mówi 
starosta Mirosław Czapla.

Na tym nie koniec dobrych wiadomości, 
jakże ważnych w dobie pandemii i trudnej 
sytuacji w służbie zdrowia.

- Dostałem zapewnienie wojewody, ministra 
zdrowia jak i posłów z regionu, że będą nasze 
szpitale wspierali. Zostaliśmy przez mini-
sterstwo zdrowia zaliczeni do tzw. kategorii 
A. Szpitale tej kategorii będą szczególnie 
traktowane pod względem finansowym. Ta-
kie szpitale powiatowe na Pomorzu są tylko 
trzy: kościerski, tczewski i malborski – nie 
kryje zadowolenia starosta.

To nagroda za dobry nadzór, zarządzanie, 
inwestowanie i dobrą organizację w pla-
cówkach służby zdrowia.

- Inwestowaliśmy w przebudowę, od razu, gdy 
nas zapytano, gdy pojawiła się taka potrze-
ba, zorganizowaliśmy oddział covidowy. Na-
sza reakcja byłą bardzo szybka,. Nikt wtedy 
na całym świecie nie wiedział, co trzeba ro-
bić. Musieliśmy się nauczyć działać od zera 
i pokazać, że w razie potrzeby potrafimy. 
To zauważono, udowodniliśmy, że jesteśmy 
w czołówce. To tylko pokazuje, że inwesty-
cje w służbę zdrowia, jak i w edukację, to 
najważniejsze cele strategiczne dla powiatu 
malborskiego – podkreśla Czapla.

Ponadto jako jeden z ośmiu szpitali w Pol-
sce ten malborski otrzymał urządzenie UV 
do neutralizacji wirusów. Sprzęt sam wy-
czuwa jakie są wirusy na sali i automatycz-
nie je niszczy. To koszt 100 tysięcy euro.

Sprzęt to jednak nie wszystko. Doskonale 
sobie z tego zdają sprawę władze powiatu 
malborskiego.

- Będziemy podpisywali umowę z Powiślań-
ską Wyższą Szkołą w Kwidzynie, której 
absolwenci będą u nas na stażach. Stara-
my się także dbać o odpowiednie pensje 
personelu medycznego, jak również zamie-
rzamy rozmawiać o zatrudnieniu personelu 
medycznego z Ukrainy – wyjaśnia samo-
rządowiec.

Starosta Czapla, który jest także preze-
sem Konwentu Powiatów Województwa 
Pomorskiego podkreśla, co również za-
uważył wojewoda pomorski, że na Po-
morzu nie ma szpitali kategorii D, czyli 

takich, które nadają się do likwidacji. Nie-
wiele jest tych z kategorii C.

- Ogromna większość pomorskich szpitali 
jest w czołówce, mimo że ani nie jesteśmy 
największym, ani najbogatszym wojewódz-
twem. Samorządy naprawdę robią bardzo 
wiele dla służby zdrowia i do szpitali podcho-
dzą ze szczególną uwagą. Najlepszy lekarz 
bez najnowocześniejszego sprzętu, wiele nie 
zrobi. A do tego też potrzebne są pieniądze, 
dlatego tak ważne są dotacje, takie jak które, 
które otrzymał powiat malborski – podkreśla 
Mirosław Czapla.

I zaznacza, że to do dobrze świadczy o kon-
dycji służby zdrowia w całym wojewódz-
twie pomorskim.

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: Starostwo powiatowe w Malborku
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TOmASZ LImON
Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający „Pracodawców Pomorza”. Propagator 
zasad etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zaangażowany w rozwój ekono-
mii społecznej. Uczestnik prac organów przedstawicielskich, m.in. Pomorskiej Rady 
Przedsiębiorczości, Rady Regionów Konfederacji Lewiatan, Sztabu Pomorskich 
Przedsiębiorców. Członek Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego UG, Kon-
wentu Gospodarczego PG, Rady Konsultacyjnej Wydziału Zarządzania PG, Rady 
Fundacji Gdańskiej, Rady Fundacji Parkowisko. 

Wyjazdy Polaków do państw tzw. starej 
Unii Europejskiej de facto rozpoczęły się 
w 2004 roku po wstąpieniu naszego kraju 
w struktury unijne. Gros rodaków wyje-
chała do Wielkiej Brytanii, która od razu 
otworzyła się na pracowników z państw 
Europy Środkowo-Wschodniej. Pozostałe 
państwa skorzystały z możliwości wpro-
wadzenia okresów przejściowych, więc 
podjęcie pracy np. w Niemczech czy Austrii 
nadal wiązało się z koniecznością dopeł-
nienia formalności. Od tego czasu wiele się 
zmieniło. Wielka Brytania nie jest już w Unii 
zmieniając zasady podejmowania pracy 
przez obcokrajowców a Polska znalazła 
się w pierwszej trójce państw o najniższym 
bezrobociu w Unii Europejskiej. 
W związku z zaistniałymi okolicznościami 
w ostatnich kilku latach fala wyjazdów za-
robkowych opadła choć w dalszym ciągu 
jest na dość dużym poziomie. W pewnym 

momencie odnotowano nawet dodatni bi-
lans migracyjny, kiedy to więcej Polaków 
wracało do kraju niż z niego wyjeżdżało. 
W dużej mierze było to spowodowane wyj-
ściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. 
Jednak w ostatnim czasie pandemia spowo-
dowała zmianę tego trendu. Według najnow-
szych badań GI Group w ostatnich dwóch 
latach zauważono wzrost zainteresowania 
migracją szczególnie wśród młodych oby-
wateli do 34 roku życia. Blisko 75 % osób 
podkreśliło, że motywem ich wyjazdu jest 
czynnik zarobkowy. Z kolei 50 % badanych 
wskazało chęć poprawy jakości życia jako 
kluczowy element powodu planowanego 
wyjazdu. Co ciekawe, potencjalni emigranci 
to zarówno osoby z najniższymi zarobkami, 
jak i zarabiający najwięcej. Widać, że pan-
demia zachwiała rynkiem pracy pogarsza-
jąc w wielu sektorach jakość zatrudnienia 
a zwłaszcza jakość wynagrodzeń. Niepew-
ność przyszłości i ograniczenia wynikające 
z pandemią sprawiają, że młodzi Polacy 
chcą szukać pracy za granicą. Rynek pracy 
w państwach tzw. Starej Unii, gdzie zarob-
ki są dużo wyższe niż w Polsce w dalszym 
ciągu jest bardzo chłonny a zapotrzebowa-
nie na fachowców w wybranych zawodach 
nadal wysokie. 
Z kolei najnowsze badania naukowców 
z Akademii Leona Koźmińskiego pokazują, 
że dla wielu naszych rodaków powrót do 
kraju z emigracji zarobkowej jest rozcza-
rowujący. Nie wynika to jednak tylko z po-
ziomu wynagrodzeń, ale również z innych 
czynników które mogą deprymować. Fak-
tem jest, że w wielu zakładach pracy na-

dal panują standardy odbiegające od tych, 
do których Polacy mogli się przyzwyczaić 
pracując za granicą. Swoją drogą sytuacja 
na krajowym rynku zatrudnienia w pan-
demicznej rzeczywistości nie jest usłana 
różami dla osób powracających z migracji 
zarobkowej. Dla ponad 30 % badanych 
wyzwaniem okazało się znalezienie pracy 
w Polsce, tym bardziej że często nie mogą 
się pochwalić oczekiwanymi przez pra-
codawców certyfikatami czy dyplomami 
potwierdzającymi ich kompetencje. Trze-
ba zwrócić tez uwagę, że podobna grupa 
badanych osób mówi o trudnościach z wy-
korzystaniem umiejętności zdobytych za 
granicą zaznaczając, że na wielu płaszczy-
znach są po prostu niedoceniani. Wśród 
pracodawców pokutuje w dalszym ciągu 
opinia, że Polacy wyjeżdżając za granicę 
pracują przede wszystkim na niskopłat-
nych i niewymagających szczególnych 
kwalifikacji stanowiskach. 
W przeciągu wielu lat członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej to się zmieniło i duża 
część naszych rodaków rozwinęła się za-
wodowo pracując za granicą. Nabrali do-
świadczenia, nauczyli się języków obcych, 
odkryli nowe relacje na polu pracodawca-
pracownik. Ta grupa powracających do 
kraju stanowi dużą szansę dla polskiego 
rynku pracy borykającego się cały czas 
z brakiem dobrze wykwalifikowanych 
pracowników. Pytanie czy rzeczywiście te 
osoby są gotowe wrócić i podjąć zatrud-
nienie w kraju pomimo wielu argumentów 
wskazujących, że nie zawsze jest to dla 
nich opłacalne.

Trudne powroty

W przeciągu kilkunastu lat wyje-
chało z Polski za pracą i lepszym 
życiem kilka milionów obywa-
teli. Tym samym sukcesywnie 
zmniejszył się poziom bezrobocia 
w kraju, co w obliczu galopującej 
gospodarki w trudnej sytuacji 
postawiło naszych rodzimych 
przedsiębiorców poszukujących 
rąk do pracy.
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Prace nad nowelizacją 
kodeksu cywilnego 

trwają. Zmiany w prawie 
spadkowym mają 

dotyczyć w szczególności 
zawężenia kręgu dalszych 

spadkobierców ustawowych, 
ale również rozszerzenia 

zakresu przesłanek mogących 
prowadzić do niegodności 

dziedziczenia. Warto zapoznać 
się z modyfikacjami przepisów, 

by wiedzieć jak się zachować 
w przypadku spadkobrania, 
zwłaszcza, że zmiany mają 

wejść w życie już w tym roku.

zmiany 
w prawie 

spadkowym 
w 2022 roku
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becnie spadkobierca 
może dziedziczyć na 
podstawie testamen-
tu, bądź z ustawy. Zna-

czenie ma tutaj czy spadkodawca pozosta-
wił testament. Jeśli tak, wówczas dochodzi 
do dziedziczenia testamentowego. Do dzie-
dziczenia ustawowego dochodzi, gdy spad-
kodawca nie pozostawił testamentu albo 
żadna z osób powołanych w testamencie 
nie chce lub nie może być spadkobiercą. 

W kodeksie cywilnym uregulowano po-
rządek dziedziczenia ustawowego. Pierw-
szą grupę spadkobierców stanowią dzieci 
spadkodawcy oraz jego małżonek, którzy 
dziedziczą co do zasady w częściach rów-
nych. Jednakże część przypadająca mał-
żonkowi nie może być mniejsza niż jedna 
czwarta całości spadku. W szczególności 
ma to znaczenie przy posiadaniu przez 
spadkodawcę co najmniej czwórki dzieci. 
Druga grupa to małżonek i rodzice spad-
kodawcy, którzy powoływani są, gdy spad-
kobierca nie miał dzieci. W sytuacji, gdy 
którykolwiek z rodziców nie dożył otwar-
cia spadku, wówczas jego udział spadko-
wy przypada rodzeństwu spadkodawcy 
w częściach równych, a w dalszej kolej-
ności zstępnym rodzeństwa. W sytuacji, 
gdy brak jest zstępnych spadkodawcy, ro-
dziców, rodzeństwa i zstępnych, wówczas 
całość spadku przypadnie małżonkowi. 
Kolejna grupa to dziadkowie spadkodaw-
cy, którzy dziedziczą w częściach równych, 
gdy brak jest dzieci, małżonka, rodziców, 
rodzeństwa lub dzieci rodzeństwa spad-
kodawcy. Gdy któreś z dziadków spad-
kodawcy nie dożyje otwarcia spadku to 
udział spadkowy, który by mu przypadał 
przypada jego zstępnym, a więc dzieciom, 
wnukom, prawnukom i dalszym pokole-
niom. Kolejna grupa to dzieci małżonka 

spadkodawcy, czyli pasierbowie. W ostat-
niej kolejności natomiast spadek przypada 
gminie ostatniego miejsca zamieszkania 
spadkodawcy lub Skarbowi Państwa. 

Krąg osób uprawnionych do spadkobrania 
jest szeroki, dlatego też nierzadko docho-
dzi do sytuacji, gdy spadkobiercami są 
osoby, które tak naprawdę nie znają spad-
kodawcy. Tak szeroki krąg spadkobierców 
prowadzi też do tego, że postępowania 
spadkowe trwają latami, ponieważ sąd 
spadku zmuszony jest poszukiwać dale-
kich krewnych spadkodawców. 

Zmiany mają prowadzić do ograniczenia 
trzeciej grupy spadkobierców ustawo-
wych. Podobnie jak dotychczas, gdy któreś 
z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwar-
cia spadku, wówczas udział spadkowy, 
który by mu przypadał, przypadać ma jego 
dzieciom, a także ich dzieciom. Projekt za-
kłada zasadniczą zmianę w postaci wyłą-
czenia od dziedziczenia dalszych pokoleń 
rodzeństwa ciotecznego lub stryjecznego 
spadkodawcy. Zatem, w tej grupie krąg 
spadkobierców ma zostać ograniczony do 
wujów, stryjów, ciotek i stryjenek spadko-
dawcy oraz ich dzieci. 

Oprócz zmian opisanych powyżej, projekt 
zakłada także poszerzenie przesłanek 
uznania kogoś za osobę niegodną dziedzi-
czenia. Obecnie za niegodnego dziedzi-
czenia uznaje się osobę, która dopuściła 
się umyślnego ciężkiego przestępstwa 
przeciwko spadkodawcy, nakłoniła spad-
kodawcę podstępem lub groźbą do spo-
rządzenia lub odwołania testamentu albo 
przeszkodziła spadkodawcy podstępem 
lub groźbą w dokonaniu jednej z tych czyn-
ności. Także wtedy, gdy umyślnie ukryła 
lub zniszczyła testament spadkodawcy, 

podrobiła lub przerobiła go albo świado-
mie skorzystała z testamentu przez inną 
osobę podrobionego lub przerobionego. 
W planowanych zmianach poszerza się 
ten katalog o kolejną przesłankę, a mia-
nowicie- uporczywego niewykonywania 
obowiązku alimentacyjnego wobec spad-
kodawcy lub uporczywego uchylania się 
od sprawowania opieki nad spadkodawcą. 

Zgodnie z projektem Skarb Państwa lub 
gmina, którym z mocy ustawy przypadł 
spadek, ponosić będą odpowiedzialność za 
długi spadkowe tylko ze spadku. Obecnie 
do chwili przyjęcia spadku spadkobierca 
ponosi odpowiedzialność za długi spadko-
we tylko ze spadku. Dopiero z chwilą przy-
jęcia spadku ponosi odpowiedzialność za 
te długi z całego swojego majątku. 

Planowane zmiany wejdą w życie po upły-
wie trzech miesięcy od ich ogłoszenia, 
najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. 
Warto zapoznać się z projektem noweliza-
cji, by nie zostać zaskoczonym zmianami 
jakie zaszły w prawie spadkowym. 

radca prawny
Ryszard Stopa

Kancelaria Radcy Prawnego

O
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Ranking FDI (Foreign Direct Investment) 
Europejskie Miasta i Regiony Przyszłości 
został przygotowany przez FDI Intelligen-
ce, jeden z działów Financial Times. Opiera 
się on między innymi na potencjale gospo-

darczym, przyjazności dla biznesu, kapi-
tale ludzkim, stylu życia czy efektywności 
kosztowej. Co ważne, dla wielu firm wyniki 
rankingu FDI to jedno z najważniejszych 
źródeł wiedzy.

W zestawieniu 2022/2023 województwo 
pomorskie zajęło 7. miejsce w kategorii re-
gionów średniej wielkości – strategia BIZ.

Pomorze. Jedyny Polski region 
w czołówce zestawienia FDi

Władze województwa pomorskiego pod-
kreślają, że Pomorskie jest jedynym pol-
skim regionem w pierwszej dziesiątce 
prestiżowego rankingu. Region wyprzedził 
m.in. Wyspy Kanaryjskie i Kraj Basków 
w Hiszpanii oraz Toskanię we Włoszech. 

Łącznie w rankingu przeanalizowanych 
zostało 148 regionów.

– Rankingi są potwierdzeniem, że praca, 
którą wkładamy w to, aby region był bar-
dziej zrównoważony, przyjazny dla biznesu 
i różnorodny daje efekty – podkreśla Mie-
czysław Struk, marszałek województwa 
pomorskiego. – Przypomina nam jednocze-
śnie o tym, ze nadal mamy sporo do zrobie-
nia – dodaje.

GDańsk i GDynia w światowej 
czołówce

W rankingu FDI docenione zostały również 
dwa pomorskie miasta. Stolica wojewódz-
twa zajęła 8. miejsce w kategorii średnich 
miast przyjaznych biznesowi. Z kolei Gdy-
nia uplasowała się na 10. miejscu wśród 
małych miast przyszłości – strategii BIZ.

Łącznie badaniem FDI objętych zostało 
356 miast z całej Europy.

– Zawsze obecność miasta w tak prestiżo-
wym zestawieniu cieszy, tym bardziej że 
to rzetelna ocena naszego potencjału dla 
zagranicznych inwestorów, czyli kwestii, 
o którą dbamy już od lat. Nasze nadmor-
skie położenie, wysoka jakość życia, pro-
przedsiębiorcze nastawienie czy świetne 
skomunikowanie to potencjał, który po 
prostu musimy wykorzystywać, zachęca-
jąc firmy do tworzenia atrakcyjnych miejsc 
pracy. Lokata w czołowej europejskiej 
dziesiątce potwierdza, że pod tym wzglę-
dem konsekwentnie zmierzamy w dobrym 
kierunku – komentuje Katarzyna Gruszec-
ka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. 
gospodarki.

Pomorze w światowej 
czołówce rankingu FDI

Ważna informacja dla inwestorów 
poszła w świat. Pomorze – jako 
jedyny polski region – zostało 
sklasyfikowane na siódmym 
miejscu w rankingu FDI Europej-
skie Miasta i Regiony Przyszłości. 
Jako miasto średniej wielkości 
przyjazne dla biznesu wyróżniony 
został Gdańsk, a w kategorii ma-
łych miast strategia BIZ – Gdynia.

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIE: UM Gdańsk
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TEKST: Katarzyna Laskowska ZDJĘCIA: AB Uni-servis

Panie Mirosławie, umawialiśmy się na roz-
mowę w kwestii bieżącej oceny sytuacji na 
rynku pracy, ale ostatnie wydarzenia na 
Ukrainie wymusiły zmianę tematu …

Tak, sytuacja na Ukrainie, a w zasadzie ni-
czym nie uprawniona, bezpardonowa agre-
sja Rosji Putina na Ukrainę i wszystko scho-
dzi na dalszy plan. W pierwszej kolejności 
powinniśmy pomyśleć o tym, jak każdy 
z nas może pomóc uchodźcom uciekającym 
przed wojną, którzy w Polsce szukają swo-
jego bezpieczeństwa. 

Polacy pomagają…

Postawa naszych obywateli, którzy tak 
licznie ruszyli ze spontaniczną pomocą, 
organizują różnego rodzaju zbiórki, trans-
port, zakwaterowanie jest naprawdę bu-
dujące. Pytanie na ile rząd poradzi sobie 
z nową rzeczywistością tj. legalizacją po-
bytu czy w dalszej perspektywie z legali-
zacją zatrudnienia, nie wszyscy bowiem 
mają paszporty, wizy. Pamiętajmy, że zde-
cydowana większość to matki z dziećmi. 
Kolejne pytanie czy samorządy są w stanie 
zabezpieczyć miejsca w żłobkach, przed-
szkolach, w szkołach? Czy rząd wesprze 
samorządy finansowo? Czy stworzy odpo-
wiednio szybko regulacje prawne? Z dru-
giej strony należy spojrzeć jak wojna wy-
powiedziana Ukrainie przez Rosję wpłynie 
na naszą gospodarkę. W ocenie wielu eks-
pertów wojna na Ukrainie w krótkim cza-
sie nie wpłynie znacząco na polski rynek 
pracy. Natomiast długofalowe skutki są na 
razie trudne do przewidzenia, bowiem za-
leżeć one będą od eskalacji konfliktu i jak 
długo on będzie trwał. 

No właśnie. Ten konflikt dotyka nie tylko 

osoby mieszkające na Ukrainie?

Z mojej obserwacji i licznych rozmów 
z ukraińskimi pracownikami zatrudniony-
mi przez naszą agencję, wiem, że wojna 
ich bardzo dotknęła, przeżywają to bardzo 
mocno. Zwłaszcza ci, którzy mają swoje ro-
dziny w rejonach działań wojennych. W tej 
grupie pracowników są największe waha-
nia i często dotyczą powrotu do kraju chcąc 
bronić swojej ojczyzny, dotyczy to głównie 
mężczyzn. Wielu przedsiębiorców podcho-
dzi do swoich ukraińskich pracowników 
z dużą dozą empatii, zrozumienia, oferując 
pomoc przy ściągnięciu rodziny pracownika 
do Polski. Jest to naprawdę godne pochwa-
ły. Są to jednak inicjatywy oddolne, obywa-
telskie czy samorządowe. Jednak najwięk-
sza odpowiedzialność spada na rząd, która 
nie może być jedynie deklaratywna, muszą 
pójść za tym szybkie rozwiązania legisla-
cyjne, systemowe.

Czy nasza gospodarka poradzi sobie z tak 
nagłym napływem uchodźców?

Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest wciąż 
bardzo dobra tzn. nasza gospodarka po 
pandemii złapała oddech i firmy chętnie 
zatrudniają pracowników. Należy też zauwa-
żyć, że mamy jeden z najniższych w Europie 
poziomów bezrobocia. Dlatego od kilku lat 
imigranci z Ukrainy istotnie wspierają naszą 
gospodarkę. Ich brak, uwzględniając poziom 
bezrobocia, byłby poważnym problemem 
dla naszych firm. Zważywszy na fakt, że na-
dal w Polsce brakuje rąk do pracy, to wydaje 
mi się, że napływ tak dużej liczby uchodź-
ców w dłuższej perspektywie nie powinien 
być problemem. Problemem może być to, 
o czym wspomniałem na początku mojej 
wypowiedzi. Wyzwaniem może okazać się 
zapewnienie imigrantom potrzeb bytowych 
w okresie przejściowym między ich przyby-
ciem do Polski a zagospodarowaniem przez 
rynek pracy. Wydaje mi się, że właściwą 
decyzją rządu i istotną gospodarczo byłoby 
zawieszenie w tym okresie części regulacji 
zwiększających biurokrację w legalizacji za-
trudnienia uchodźców. Oczywiście musimy 
też wziąć pod uwagę, że sytuacja jest bardzo 
dynamiczna i złożona. 

A jak konflikt za naszą wschodnią granica 
może wpłyną na całość gospodarki?

Wojna na Ukrainie może niekorzystnie od-
działywać na naszą gospodarkę. Nie są 
jeszcze znane wszystkie sankcje, jakie zo-
staną nałożone na Rosję przez Polskę oraz 
pozostałe kraje członkowskie i Stany Zjed-
noczone. Jedno jest pewne, wspierajmy 
Ukraińców w obronie swojej ojczyzny i rób-
my wszystko, żeby jak najszybciej doszło do 
zakończenia wojny. 

Pracodawcy z Polski pomagają 
Ukraińskim pracownikom

Polacy, w tym pracodawcy, zaangażowali się w pomoc Ukraińcom, których kraj walczy z rosyjską agresją. 
Polski rynek pracy jest gotowy na tę bezprecedensową sytuację, ale mocno i konkretnie musi zareagować 

polski rząd. Rozmowa z Mirosławem Stosik - właścicielem Agencji Pracy AB Uni-servis.
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e liczby muszą robić wrażenie: 324 osoby, 286 pomy-
słów na biznes i 14 szkoleń. Trwa konkurs Gdyński 
Biznesplan. Dzięki niemu uczestnicy – przyszli biz-
nesmeni - szlifują swoje biznesowe wizje i zdobywają 

niezbędne know-how. Organizatorem wydarzenia jest miasto Gdynia. 
Główni partnerzy przedsięwzięcia to PKO Bank Polski i Radmor.

konkurs i szkolenia – wyGrywają nieliczni, 
korzystają wszyscy

Konkurs Gdyński Biznesplan rozpoczął się serią szkoleń. Ze wzglę-
dów pandemicznych zaplanowano, że odbywać się będą online. 

Dyskusje były prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy 
wyjaśniali uczestnikom m.in. podstawy marketingu, prawa w kontek-
ście umów czy wdrażania produktu i samego tworzenia biznesplanu, 
który może stać się kluczem do sukcesu w konkursie.

- To od zawsze jeden z kluczowych elementów Gdyńskiego Biznespla-
nu. Wygrać w finale mogą tylko nieliczni, ale dzięki szkoleniom i no-
wej wiedzy tak naprawdę każdy z uczestników wychodzi z naszego 
konkursu z pewną wartością dodaną. Solidne, rynkowe know-how 
to dziś podstawa sukcesu w niemal wszystkich branżach biznesu, 
dlatego wierzymy, że dla części uczestników może być to podstawa 
przyszłego sukcesu rynkowego, nawet jeśli nie znajdą się w ścisłym 

Młodzi-kreatywni 
TworZą plany

na biznes
Na Pomorzu nie brakuje młodych ludzi, którzy swoją przyszłość wiążą z prowadzeniem własnego 

biznesu. Mogą liczyć na wsparcie szkoleniowców i trenerów w ramach konkursu Gdyński Biznesplan 
– to m.in. cykl szkoleń dla przyszłych biznesmenów.

T



BIZNES / www.expressbiznesu.pl

 17    

gronie finalistów. Najważniejsza jest chęć rozwoju i sięgnięcia po 
swoje marzenia – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezy-
dent Gdyni ds. gospodarki.

Dotrzeć Do klienta – marketinG to poDstawa

Jak informują organizatorzy konkursu, jego stałym trendem jest po-
szukiwanie wiedzy z zakresu marketingu, która może pomóc począt-
kującym firmom w wypromowaniu się na wymagającym rynku. 

Dlatego popularne były m.in. szkolenia prowadzone przez Grażynę 
Zalewską-Pawlisz, trenerkę biznesową zajmującą się na co dzień za-
wodowo m.in. strategiami i modelami biznesowymi czy kreowaniem 
identyfikacji wizualnej marek. Uczestnikom Gdyńskiego Biznespla-
nu przekazywała wiedzę na temat biznesplanów i szeroko pojętego 
marketingu. 

- Uczestnicy pytali o strukturę biznesplanu, o to, na co szczególnie 
zwrócić uwagę, czyli co w opisywanym przedsięwzięciu jest najistot-
niejsze, co podkreślić czy uwypuklić. Na co nieodmiennie odpowia-
dam, że najistotniejsza jest klarowna, spójna całość, opisana mak-
symalnie prostym i zrozumiałym językiem. Wiele pytań dotyczyło też 
planu finansowego, z którego stworzeniem uczestnicy konkursu bar-
dzo często mają kłopoty. Jeżeli chodzi zaś o marketing, to wiele pytań 
dotyczyło sposobów pozyskiwania klientów i najbardziej efektywnych 
dróg docierania do nich – opisuje Grażyna Zalewska-Pawlisz z Zink-
Studio, trenerka biznesowa.

Inne szkolenia dotyczyły m.in. wątków content marketingu, wykorzy-
stania potencjału naturalnego w biznesie, stosunków prawnych w od-
niesieniu do działań badawczo-rozwojowych czy analizy prawnej ryzy-
ka dla działalności w internecie oraz zawierania umów handlowych.

Jak podaje gdyński magistrat, wśród prowadzących znaleźli się Ma-
teusz Woźniak z Novatorius, Tomasz Gębała z Agencji Reklamowej 
Pixella, Maria Matyjaszek-Skorupka z Business Solutions, radca 
prawny Tomasz Palak, adwokat Piotr Jakubiak, Katarzyna Engle-
r-Zielińska z Apoyo Group i Agnieszka Larysa Kubiak z Kancelarii 
Usług Księgowych.

najpierw szkolenia, potem biznesplan

Szkolenia to jednak tylko wstęp do rozwoju własnego biznesu. 
Uczestnicy konkursu, którzy zakwalifikują się do kolejnych etapów, 
napiszą biznesplany. Zostaną one ocenione przez ekspertów zasia-
dających w jury. Tak wyłonione będą najbardziej kreatywne, innowa-
cyjne i przemyślane propozycje na biznes.

Finałowa gala Gdyńskiego Biznesplanu odbędzie się 10 czerwca. 
Wtedy to dowiemy się, jaki pomysł może zrewolucjonizować lokalny 
(a może i globalny?) rynek. 

Co ważne, laureaci otrzymają wsparcie na start. Jak informują 
gdyńscy urzędnicy, pula nagród to łącznie aż 100 tysięcy złotych. 
Trójka laureatów otrzyma nagrody finansowe (główna to 30 tysię-
cy złotych), ponadto przygotowano nagrody rzeczowe, edukację 
menedżerską czy dodatkowe świadczenia pomagające w rozwoju 
własnej firmy.

Gdyński Biznesplan to konkurs, który jest organizowany przez 
miasto nieprzerwanie od 2003 roku. Ma na celu promocję przed-
siębiorczości oraz wsparcie osób, które chcą założyć własną dzia-
łalność gospodarczą, ale nie mają jeszcze odpowiednich środków 
finansowych czy wiedzy i doświadczenia. Przez 20 lat jego trwa-
nia w konkursie wzięło udział ponad 7000 osób.
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racuje z nimi od kilku lat. 
Uparli się, że mimo doro-
słego wieku, braku kie-
runkowego wykształcenia 

oraz prowadząc normalne zawodowe życie 
zostaną… aktorami. I co więcej, znajdą pra-
cę w zawodzie, w którym nawet dobrzy ab-
solwenci szkół teatralnych nie radzą sobie 
łatwo. To przykład dla nas wszystkich wal-
czących na rynku o przetrwanie, o wzrost 
i o rozwój. Wierzę, że tak jak mnie, was tak-
że to zainspiruje:

Przede mną w kawiarni Konsulatu Kultury 
w Gdyni siedzi grupka zmęczonych osób.

Wróciliście z tournée ze spektaklem kome-
diowym i sprawiacie wrażenie bardzo usa-
tysfakcjonowanych. Ale też zmęczonych, 
widać to po oczach.

SYLWIA OGRYZEK (aktorka) – Zmęczenie 
nie jest ważne, ważna jest satysfakcja 
z osiągniętych celów. A kluczem jest „pa-
sja”. Nie doszłabym do miejsca, w którym 
jestem bez niej. Powszechnie wiadomo, 
że myśli prowadzą do czynów, a czyny re-
alizują marzenia. I tu pojawia się składnik 
najważniejszy. Paliwo wprawiające w ruch 
te maszynę. Jest nim pasja. To siła napę-
dowa. Jeśli masz pasję, chwyć się jej, nie 
puszczaj, daj się ponieść.

„Gdy ci powiedzą 
„Głową Muru nie przebijesz”, 

nie wierZ im!”
Specjalnie dla was, którzy prowadzicie swoje biznesy, dzień po dniu musicie wychodzić ze strefy 
komfortu, przeskakiwać siebie,  nie poddawać się w dążeniu do jasno wytyczonych celów, specjalnie 
dla was, kochani, porozmawiałem z ludźmi, którzy wbrew logice, wbrew powszechnej opinii i często 
na przekór swym własnym lękom dopięli swego. 

P
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Doszliście bardzo daleko. Można odnieść 
wrażenie, że przyszło to wam łatwo.

AGATA BRAUN (aktorka) – Może to zabrzmi 
dziwnie, ale ja byłam bardzo nieśmiała, 
miałam czasem problem, aby na głos po-
prosić o produkt w sklepie. Aby wyjść na 
scenę, musiałam przeskoczyć siebie. Ab-
solutnie wyjść ze strefy komfortu. Polecam 
to wszystkim, którzy prowadzą własne biz-
nesy. Przeskoczcie siebie, tam po drugiej 
stronie jest magicznie. Dzisiaj, poza sceną, 
czuję potężny przypływ pewności siebie. 
Kosztowało to wiele, jednak zyski z tego 
są jeszcze większe. 

Czyli opuszczamy strefę komfortu…

HELENA SUTTON (aktorka) – tę strefę 
należy opuszczać każdego dnia i to wie-
lokrotnie. Tylko wtedy się rozwijamy. Ja, 
wchodząc na scenę, za każdym razem sta-
ram się przełamać kolejną barierę, którą 
napotykam. To, poza oczywistym rozwo-
jem, urozmaica życie i powoduje, iż staje 
się to pasję. A nie ma nic piękniejszego niż 
realizować pasję. 

Panowie, a jak u Was? Co było najważniej-
sze na drodze do celu ?

MICHAŁ DELIK (aktor) – Hasło „determi-
nacja”. To mnie napędza, to buduje pewną 
zachłanność. A dzięki niej jestem stale 
nienasycony, przez co chcę się rozwijać 
i łamać kolejne granice. Człowiek zde-
terminowany nie zatrzymuje się, idzie do 
przodu.

A kiedy się zatrzymasz? Gdzie jest kres tej 
podróży?

Nie wiem. Nie chcę o tym myśleć. Nie wi-
dzę kresu. Pokonanie każdego etapu rodzi 
apetyt na kolejny. To świetna droga dla ar-
tysty, ale to także dla człowieka zwyczaj-
nie bogatego. A przez bogactwo rozumiem 
nie tylko dobra materialne.

WITOLD KLONOWSKI (aktor) – Słucham 
Was i mam wrażenie, że nikt jeszcze nie 
dotknął tematu, który dla mnie był klu-

czowy. I znowu, nie tylko w kulturze, ale 
zasadniczo na wszelkich płaszczyznach, 
gdzie ludzie ze sobą współpracują. Mia-
nowicie „kooperacja”. W pojedynkę szczyt 
osiąga się bardzo trudno. Zdecydowanie 
łatwiej, kiedy maszeruje się razem. Dlate-
go umiejętność współpracy, bycie lubia-
nym, łatwość pracy w zespole jest według 
mnie kluczowa.

A co ze zwątpieniami?

SYLWIA – Są potrzebne. Są ludzkie. Trzeba 
je oswoić. Kiedy się pojawiają, powinny być 
swoistymi drogowskazami pokazującymi 
nam, co jest naszą słabością i co dalej za 
tym idzie, jak te słabości przełamać.

AGATA – A na końcu jest satysfakcja. Naj-

większa nagroda. Weszłam na ten szczyt, 
osiągnęłam cel. To koloruje życie.

SYLWIA – Ale uwaga, satysfakcja potrafi 
być uzależniająca.

A to dobrze czy źle?

AGATA – Dopóki nie krzywdzi, to wszystko, 
co jest uzależniające, jest dobre.

I niech to będzie pointą naszej  rozmowy. 
Życzę  dalszego  przełamywania  siebie, 
życzę  wam  dalszej  determinacji.  A  na-
szym  czytelnikom,  bez  względu  na  to, 
jaki typ biznesu prowadzą, życzę, abyście 
Państwo realizowali swoje marzenia, aby-
ście  codziennie  wykraczali  poza  strefę 
komfortu. Robiąc to rozwijamy się.

TEKST: Tomasz Podsiadły ZDJĘCIA: Atelier Studio Fotografii

„Fotografie ze spektaklu ‘POMOC DOMOWA” wykonane przez ATELIER STUDIO FOTOGRAFII w trakcie gościnnych występów na terenie Śląska Opolskiego”
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okonując weryfikacji, jury 
brało pod uwagę nie tylko 
wskaźniki ekonomiczne 
- uwzględniając przy tym 
konkurencyjność bran-

ży i osiągane na jej tle wyniki - ale również 
jakość i nowoczesność produktów, poziom - 
szczególnie proeksportowych i tworzących 
nowe miejsca pracy inwestycji oraz zaan-
gażowanie w działalność charytatywną 
i dbałość o środowisko naturalne, a także 
zaangażowanie w działalność klubową. 

– Na ocenę firm ubiegających się o tytuł Li-
dera Polskiego Biznesu składają się nie tylko 
parametry finansowe, chociaż to jest kluczo-
we. Jest oceniana polityka zatrudnienia, to, 
jak firmy sobie radzą w realiach, w jakich 
funkcjonują. Oceniamy politykę rozwojową, 
czy rozwój idzie w kierunku innowacyjnych 
technologii, a może w kierunku znanych roz-
wiązań. Oceniamy politykę środowiskową 
i politykę socjalną. Suma tych ocen decy-
duje o nominacjach i wreszcie o przyznaniu 
samych nagród. W tym roku firmy aplikujące 
o ten tytuł miały jeszcze jeden istotny czyn-
nik, z którym musiały sobie radzić – pande-
mia Covid-19. Dlatego to nie liderzy polskiej 
gospodarki – to herosi polskiej gospodarki 
– mówiła Grażyna Majcher-Magdziak, zało-
życiel BCC i członek jury konkursu.

Pomorskie firmy 
wśród liderów 
Polskiego biznesu

Polscy przedsiębiorcy wyróżniający się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju, przestrzega-
jący zasad etyki prowadzenia biznesu, prowadzący działalność społeczną i charytatywną oraz osią-
gający najlepsze wyniki ekonomiczne - to laureaci nagród Lider Polskiego Biznesu przyznawanych 
corocznie przez Business Centre Club. Wśród tegorocznych laureatów nie brakuje firm z Pomorza. 

D

Magda Dąbrowska, wiceprezes Grupy Progres i Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres
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Business Centre Club przyznaje Złote Sta-
tuetki Lidera Polskiego Biznesu firmom 
i ich szefom od 1991 roku. Zdobywcy Zło-
tych Statuetek Lidera Polskiego Biznesu, 
którzy utrzymają swoją pozycję na rynku, 
mogą w następnej edycji konkursu ubiegać 
się o Diament do Złotej Statuetki. Podczas 
tegorocznej edycji konkursu Diamenty 
otrzymało 47 firm.

Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu 
odebrali Cezary Maciołek - prezes Grupy 
Progres oraz Łukasz Greinke - prezes Zarzą-
du Morskiego Portu Gdańsk. Grupa Progres 
to firma z polskim kapitałem, która wpiera 
przedsiębiorstwa na terenie całej Polski 
oferując nowoczesne usługi HR. Firma spe-
cjalizuje się w rekrutacjach stałych, pra-
cy tymczasowej, doradztwie biznesowym 
i szkoleniach oraz optymalizacji procesów 
HR-owych. Jest jednym z najszybciej rozwi-
jających się dostawców usług HR w Polsce. 
Z kolei Port Gdańsk jest ważnym międzyna-
rodowym węzłem komunikacyjnym. Zgodnie 
z obowiązującą w Unii Europejskiej strate-
gią, Port Gdańsk odgrywa znaczącą rolę 
jako ogniwo Transeuropejskiego Korytarza 
Transportowego nr I łączącego kraje skan-
dynawskie z południowo-wschodnią Europą.

Diamenty do Złotej Statuetki w tym roku 
odebrało aż 6 firm z Pomorza. Dla firmy 
Argo z Gdańska, która oferuje niszczarki, 
laminatory, bindownice, gilotyny, akceso-

ria i materiały biurowe jest to już dwuna-
sty diament. Po raz 11 diament zdobył też 
Port Lotniczy Gdańsk, który w 2021 roku 
obsłużył 2,2 mln pasażerów, co stanowiło 
wzrost o 26% w porównaniu z pandemicz-
nym rokiem 2020. Ósmy diament zdobyła 
firma Trans Polonia S.A. z Tczewa - specjali-
styczny operator transportowo-logistyczny, 
świadczącym usługi w zakresie transportu 
i logistyki: paliw oraz gazu płynnego (LPG), 
płynnych produktów chemicznych, płynnych 
mas bitumicznych, czy płynnych produktów 
spożywczych. Grupa działa na terenie całej 
Europy, prowadząc zarządzanie operacyjne 

z polskiego biura w Tczewie oraz biur zagra-
nicznych w Holandii, Niemczech, Hiszpanii 
oraz we Francji. To spółka publiczna noto-
wana na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie od 12 września 2008 roku.

Diamentem, szóstym w swojej historii, 
w tym roku może pochwalić się również 
firma Drutex S.A. z Bytowa. Firma posiada 
kompleksową ofertę w zakresie stolarki 
z PCV, aluminium oraz drewna. Produkuje 
okna, drzwi, rolety oraz fasady i ogrody zi-
mowe. Jako jedna z niewielu firm w branży 
zajmuje się także produkcją szyb zespolo-
nych i hartowanych oraz własnych profili 
PCV. Swoje produkty firma oferuje w całej 
Europie, ale również w USA, Meksyku, Au-
stralii czy na Bliskim Wschodzie.

Drugi diament zdobyło też Gdańskie Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej, lider 
branży ciepłowniczej na Pomorzu. Główną 
działalnością firmy, która istnieje na rynku 
już ponad 50 lat, jest dystrybucja i wytwa-
rzanie ciepła. Gdańska firma znajduje się 
w pierwszej dziesiątce największych inwe-
storów na Pomorzu. Po raz pierwszy „smak 
diamentu” poznała za to firma Zarząd Mor-
skiego Portu Gdynia. Gdyński port może 
się pochwalić bardzo dobrymi wynikami za 
poprzedni rok, rosnącą liczbą przeładun-
ków i realizacją ważnych inwestycji, które 
poprawią jego konkurencyjność. 

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: BCC

Tomasz Kloskowski, prezes zarządu Portu Lotniczego Gdańsk

Magda Dąbrowska, wiceprezes Grupy Progres i Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres
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Rok 2022 rozpoczął się rewolucją w zakresie podatkowym i potężną inflacją. Te 
czynniki w połączeniu z niegasnącym zapotrzebowaniem na kompetencje ukształtują 

rynek pracy w najbliższych miesiącach. Eksperci Antal wskazali sześć kluczowych 
trendów, które znacząco wpłyną na sytuację pracowników i pracodawców. 

rynek pracy
w 2022 roku

Obserwowany jest wzmożony popyt na rynku na top menedżerów

ChAoS PodATkoWy, RoSNąCA RoTACjA
i TRANSfoRMACjA koMPETENCji.
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TrEnD 1: ChAos poDATkowy prZE-
łoży sIĘ nA ZmIAny w sTrukTurZE 

płAC

Polski Ład niesie ze sobą jedne z naj-
większych zmian podatkowych od ponad 
dekady. Antal otrzymuje wiele sygna-
łów, że pracownicy działu kadr zmagają 
się z nowym systemem rozliczeń swoich 
pracowników zatrudnionych zarówno na 
podstawie umów o pracę, jak i współpra-
cujących w oparciu o umowy B2B. Wnioski, 
kto zyskał, a kto stracił będą wyciągać po 
pierwszym kwartale. 

- Prognozujemy, że w drugim kwartale bie-
żącego roku zostaną wprowadzone zmiany 
w dotychczasowej siatce płac uwzględniają-
ce korekty wynagrodzeń. Wpływ na to będą 
miały nie tylko zmiany podatkowe, ale i wy-
soka inflacja. Specjaliści i menedżerowie 
twardo deklarują, że oczekują przynajmniej 
częściowego zminimalizowania przez pra-
codawców czynników negatywnie wpływają-
cych na wysokość i wartość ich płacy – ko-
mentuje Artur Skiba, prezes Antal. 

TrEnD 2: ZnACZąCo wZrośnIE po-
ZIom roTACJI DobrowolnEJ 

W pierwszych miesiącach pandemii, moż-
na było zaobserwować spadek rotacji do-
browolnej w organizacjach. Pracownicy 
stawiali na bezpieczeństwo zatrudnienia 
i niechętnie podejmowali ryzyko związane 
ze zmianą pracy. W ciągu ostatniego roku 
ten trend sukcesywnie ulega odwróceniu – 
duża liczba atrakcyjnych ofert kusi do star-
tu w nowych procesach rekrutacyjnych. 
Odczuwalna niższa płaca w kieszeniach 
specjalistów i menedżerów w przypadku 
braku oczekiwanych podwyżek zmusi ich 
do wyjścia na rynek pracy. 

- Szacujemy, że w najbardziej dynamicz-
nych sektorach, takich jak IT czy SSC/BPO 
rotacja w 2022 roku będzie sięgać 25%. 
To znaczy, że firmy mogą stracić nawet co 
czwartego pracownika. Sposobem na za-
trzymanie talentów będzie dostosowanie 

się do ich oczekiwań w zakresie wymiaru 
pracy zdalnej, wyrównanie poziomu plac 
o przynajmniej podwyżkę inflacyjną – oraz 
jak nigdy wcześniej zadbanie o znakomitą 
atmosferę pracy – radzi Sebastian Sala, 
dyrektor dywizji Antal SSC/BPO & Finan-
ce w Antal. 

TrEnD 3: FIrmy bĘDą ZATruDnIAć 
błyskAwICZnIE

Rywalizacja o pracownika, wzrost liczby 
składanych ofert zmusza pracodawców 
do coraz szybszych reakcji. Z badania 
Antal przeprowadzonego w listopadzie 
2021 roku wynika, że 25% pracodawców 
przeprowadza 1 etap rekrutacji, a 23% aż 
4 etapy. W tym roku szacujemy, że cztero- 
lub trzyetapowy proces będzie dotyczył 
nie więcej niż co piątej rekrutacji. 

- Krótsze procesy to pozytywna wiadomość 
dla kandydatów – szybciej otrzymają feed-
back i konkretną propozycję. Jednak czę-
ściej też będą otrzymywać kontroferty od 
obecnych szefów. Warto jednak do tematu 
podejść spokojnie – z moich doświadczeń 
wynika, że decyzja o udziale w procesie 
rekrutacyjnym w większości przypadków 
jest podyktowana czymś więcej niż tylko 
chęcią uzyskania wyższego wynagrodze-
nia – i brak zmiany wcześniej czy później 
frustruje – zauważa Izabela Banaszek, 
konsultantka w zespole Antal SSC/BPO. 

TrEnD 4: nAsTąpI polAryZACJA wy-
boru Form ZATruDnIEnIA

Rosnąca trudność w rozliczeniach spowo-
duje mniejszą chęć do współpracy w opar-
ciu o umowy B2B. Kandydaci częściej 
będą albo wybierać umowę o pracę – albo 
klasyczną ścieżkę freelancera. W tym wy-
padku niechętnie będą się wiązać z jedną 
firmą, a raczej współpracować z wieloma 
organizacjami wybierając najciekawsze 
i najlepiej płatne zlecenia lub - będą szybko 
zmieniać firmę przeskakując z projektu na 
projekt. Dynamiczny rynek sprzyjać będzie 
zwłaszcza tej drugiej formie.

- Obserwujemy stały wzrost zainteresowania 
współpracą na zasadach freelancerskich. 
Nawet wieloletni pracownicy firm decydują 
się na rozpoczęcie pracy na własną rękę. To 
często obserwowany model w przypadku 
rekruterów działających w crowdstaffingo-
wej sieci ReX – zauważa Karolina Korze-
niewska, ReX Project Manager. 

- Firmy będą coraz częściej decydować się 
na usługi contractingowe we współpracy 
ze stałymi dostawcami. Przyświecać im bę-
dzie chęć zapewnienia ciągłości projektów 
i przerzucenia odpowiedzialności za pozy-
skanie kompetencji na firmę doradczą. To 
zjawisko obserwujemy już od dłuższego 
czasu w branży IT – lecz teraz pracodawcy 
szukają takich rozwiązań również w branży 
FMCG, farmaceutycznej czy szeroko po-
jętych usług dla biznesu – dodaje Maryla 
Aftanasiuk - Lisiecka, dyrektor Antal Sa-
les & Marketing. 

TrEnD 5: TrAnsFormACJA kompE-
TEnCJI w orgAnIZACJACh bĘDZIE 

posTĘpowA

Wobec niedoboru kompetencji, szczegól-
nie z obszarze nowych technologii coraz 
częściej firmy będą stawiać zamiast na 
pozyskanie tych umiejętności z rynku na 
przeprowadzenie transformacji w ramach 
obecnej struktury firmy. To pozwoli im le-
piej spełnić wymagania rynku, a jednocze-
śnie uniknąć zwolnień.

- Projekty transformacji kompetencji to duże 
wyzwanie dla firm. Taki proces zaczyna się 
od zaplanowania jak dokładnie ma wyglądać 
docelowa struktura, a następnie zbadania 
sytuacji wyjściowej, czyli odpowiedzenia na 
pytanie, gdzie jesteśmy i co mamy w obrębie 
przedsiębiorstwa. Często jest to badanie pre-
dyspozycji np. w zakresie umiejętności tech-
nicznych lub kompetencji miękkich w zależ-
ności od założonego miejsca w strukturze 
i dzięki temu wyłonienie grupy pracowników, 
która najlepiej się sprawdzi w procesie zmia-
ny - tłumaczy Fabian Pietras, dyrektor An-
tal IT Services. 
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TrEnD 6: oDCZuwAlnA bĘDZIE wIĘk-
sZA DynAmIkA w ZAkrEsIE rEkruTA-

CJI nA sTAnowIskA ZArZąDCZE 

Wzmożony popyt na rynku na top mene-
dżerów jest spowodowany kilkoma czyn-
nikami. Obecnie najczęściej dotyczy to 
sytuacji, kiedy, firma notuje duży wzrost, 
a kompetencje obecnych top menedże-
rów są niewystarczające, niejako nie na-
dążają rosnąć wraz ze skalą firmy czy też 
wyzwaniami, które stawia rynek. Drugim 
powodem jest rozwój przedsiębiorstw 
i rozrost struktury o kolejne obszary, dla 
których konieczne jest zatrudnienie osób 
zarządzających.

- Do najbardziej pożądanych top menedżerów 
należą osoby zarządzające zakupami oraz łań-
cuchem dostaw, dyrektorzy sprzedaży (w tym 
bardzo pożądani w obszarze e-commerce), 
menedżerowie zarządzający projektami 
w obszarze zielonej energii ze szczególnym 
uwzględnieniem fotowoltaiki, energii wiatro-
wej, atomowej. Kluczowe są osoby z poziomu 
CEO – niezbędne do dalszego rozwoju biznesu, 
szczególnie w miejscach, gdzie właściciele 
zarządzający samodzielnie dużą strukturą 
szukają szansy, aby oddać stery firmy, przejść 
do Rady Nadzorczej i mieć więcej czasu na 
realizację nowych pomysłów biznesowych. Po-
szukiwani są także dyrektorzy inwestycyjni lub 
osoby do zarządu właścicielskiego wspierają-

ce pracę właścicieli z zarządami poszczegól-
nych spółek portfelowych. Niedostatek kadry 
na rynku pracy powoduje, że coraz częściej 
pojawiają się procesy rekrutacyjne na stano-
wiska menedżerskie w obszarze robotyzacji 
procesów biznesowych – wymienia Artur Mi-
goń, wiceprezes Antal, szef dywizji odpowie-
dzialnej za rekrutacje Executive Search. 

Wymienione trendy będą silnie rzutować 
na bieżące aktywności pracodawców oraz 
na oczekiwania kandydatów. To jak firmy 
sprawdzą się w obliczu tych wyzwań prze-
łoży się bezpośrednio na ponoszone koszty 
w obszarze kapitału ludzkiego i co za tym 
idzie – efektywność biznesową firm.

Nastąpi polaryzacja wyboru form zatrudnienia i wzrośnie znaczenie pracy zdalnej

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: mat. prasowe
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W Polsce utrzymuje się największe od 
wielu lat zainteresowanie pracownikami 
fizycznymi. Fachowcy okazują się jedny-
mi z wiodących beneficjentów zawirowań 
nowej normalności w ostatnich 2 latach. 
Rynek pracy zaczął ją od trudnej próby 
w postaci zamrożenia gospodarki, przez 
stopniowe oswajanie nowych warunków, 
aż po największe natężenie rekrutacji 
w najnowszej historii kraju.

W tych nowych okolicznościach pracowni-
cy fizyczni umocnili swoją pozycję czwartej 
najbardziej popularnej specjalizacji w ser-
wisie Pracuj.pl. W całym 2021 roku zamiesz-
czono w nim aż 119 tysięcy ofert zatrudnie-
nia dla tej grupy. Jak dokładnie kształtuje 
się popyt na pracowników fizycznych?

Utrzymujące się także w tym roku duże 
zapotrzebowanie na pracowników fizycz-
nych pokazują dane serwisu Pracuj.pl za 
styczeń, kiedy to pracodawcy zamieścili aż 
ponad 12 tysięcy ogłoszeń zatrudnienia dla 
fachowców, czyli 12% wszystkich ofert za-
mieszczonych na Pracuj.pl. Dla porównania, 
w analogicznym okresie w minionym roku 
było to ponad dwukrotnie mniej.

- Fachowcy stanowili przez wiele lat grupę 
kandydatów, która w historiach o dynamicz-
nej karierze pojawiała się rzadziej. Zacho-
wania pracodawców obserwowane w ostat-
nich latach pokazują jednak, że unikalne 
zdolności manualne, posiadanie odpowied-

nich uprawnień do obsługi maszyn czy roz-
wój w zawodach łączących pracę fizyczną 
z umysłową mogą stanowić świetną ścieżkę 
rozwoju zawodowego. Oczywiście eksperci 
rynku pracy w analizach słusznie zwracają 
uwagę na potrzeby rozwoju kompetencji 
cyfrowych w Polsce, jednak w obliczu nie-
doboru fachowców coraz silniej wybija się 
także potrzeba rozważenia ponownych in-
westycji w szkolenie zawodowe – zauważa 
Łukasz Marciniak, ekspert rynku pracy, 
Grupa Pracuj.

W ostatnich trzech półroczach najbardziej 
popularni byli pracownicy produkcji – w II 
półroczu 2021 roku kierowano do nich 28 
tysięcy ofert zatrudnienia. To o 29% więcej 
niż w II półroczu 2020 roku. Jednocześnie 
produkcja to jedyna z analizowanych dzie-
dzin związanych z pracą fizyczną, w której 
nie obserwowano wyraźnego wzrostu licz-
by ofert w ostatnim półroczu 2021. 

Pracownicy łańcucha dostaw mogli liczyć 
w tym okresie na blisko 28 tysięcy ofert 
– o 15% więcej, niż we wcześniejszych 
sześciu miesiącach. W budownictwie za-
mieszczonych zostało blisko 26 tysięcy 
ogłoszeń (wzrost o 9% w ciągu półrocza), 
a w transporcie – 18 tysięcy (wzrost o 13%). 

Listę zawodów uzupełnia gastronomia i tu-
rystyka, mniej popularna od pozostałych 
kategorii (blisko 4 tysiące ofert), ale za to 
charakteryzująca się aż 29-procentowym 
wzrostem. 

Wraz z rosnącym zainteresowaniem pra-
cownikami fizycznymi zmieniają się także 
postawy pracodawców. Oferty dla pracow-
ników fizycznych stają się coraz bardziej 
transparentne i dopasowane do realnych 
potrzeb kandydatów, a pracodawcy stara-
ją się realnie wyróżnić na tle konkurencji. 
Częściej też ogłoszenia zawierają widełki 
oferowanych zarobków. W połowie lute-
go 2022 roku takie informacje zawierało 
średnio co czwarte aktywne ogłoszenie 
o pracę oznaczone tagiem „praca fizycz-
na” w serwisie Pracuj.pl. To wyższy odse-
tek niż w przypadku ogólnej puli ofert.

Ponadto oferty dla pracowników fizycz-
nych charakteryzują się na tle innych 
ogłoszeń większą otwartością pracodaw-
ców na bezpośredni kontakt telefoniczny 
z kandydatami, skróconym okresem trwa-
nia rekrutacji, a także rzadszym wymaga-
niem CV od osób aplikujących o pracę. To 
także działanie będące reakcją na oczeki-
wania pracowników fizycznych.

Pracownicy fizyczni pilnie poszukiwani
Początek 2022 roku przyniósł 
kontynuację intensywnej rekruta-
cji pracowników fizycznych w Pol-
sce. W styczniu do fachowców 
kierowano ponad 12 tysięcy ogło-
szeń zamieszczonych w serwisie 
Pracuj.pl. To ponad dwukrotnie 
więcej, niż w tym samym okresie 
rok wcześniej.

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: mat. prasowe
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ynik 2 milionów przełado-
wanych TEU DCT osiągnął 
w grudniu 2019 roku, tuż 
przed wybuchem pandemii 

koronawirusa. Tym samym stał się pierw-
szym terminalem na Morzu Bałtyckim, 
który przekroczył granicę 2 mln TEU ob-
służonych w ciągu jednego roku. W 2020 r. 
z powodu zakłóceń w łańcuchach dostaw 
wynik spadł nieznacznie poniżej 2 mln (1,91 
mln TEU), ale do końca kwietnia 2020 r. od-
bicie było już widoczne, a jesienią 2020 r. 
wolumeny wróciły do poziomów z 2019 r.

- Pomimo wyzwań związanych z pande-
mią COVID-19, powodujących zawirowania 
w globalnej logistyce oraz łańcuchach do-
staw przeładowaliśmy w 2021 roku 2 092 
432 TEU. To osiągnięcie świadczy o zaufa-
niu naszych klientów do DCT Gdańsk w po-
łączeniu z wysokim poziomem usług DCT 
i naszą doskonałą lokalizacją . Ten wynik 

pokazuje raz jeszcze, że jesteśmy praw-
dziwym bałtyckim hubem transportowym 
i bramą transportową do Europy Środkowo-
Wschodniej - mówi Charles Baker, dyrektor 
generalny DCT Gdańsk.

W lipcu 2021 roku Port Gdańsk ogłosił, 
że DCT Gdańsk zbuduje trzecie nabrzeże 
głębokowodne, tzw. Baltic Hub 3, co po za-
kończeniu inwestycji zwiększy możliwości 
przeładunkowe DCT o 1,5 mln TEU do łącz-
nie 4,5 mln TEU rocznie. W ramach inwe-
stycji, której wartość wynosi 450 mln euro 
(ok. 2 mld złotych), powstanie nabrzeże 
(zlokalizowane na wschód od istniejącego 
nabrzeża T1) o długości 717 m, głębokości 
18 m oraz plac o powierzchni 36 ha, które-
go otwarcie planowane jest na 2024 r. 

DCT Gdańsk jest jedynym głębokowodnym 
terminalem na Morzu Bałtyckim, posiada-
jącym nabrzeże o głębokości 17 metrów, 
co umożliwia to przyjmowanie najwięk-

szych kontenerów na świecie. Dzialalność 
terminala przyczyniła się do tego, że Port 
Gdańsk w pierwszej połowie 2021 r. awan-
sował na pierwsze miejsce w rankingu 
portów kontenerowych w całym basenie 
Morza Bałtyckiego. W kwietniu minionego 
roku DCT pobił także rekord 15 milionów 
przeładowanych kontenerów od początku 
swojego istnienia w 2007 r., a w lipcu od-
notował rekord liczby TEU obsługiwanych 
w jednym zawinięciu statku (20 207 TEU). 
W listopadzie terminal obsłużył rekordową 
liczbę statków w ciągu miesiąca (70).

Ponadto, DCT obsługuje jeden z dziesięciu 
największych w Europie portowych termi-
nali kolejowych. Właśnie zakończyła się 
rozbudowa terminala kolejowego o rocznej 
zdolności przeładunkowej wynoszącej 750 
tysięcy TEU. Nowa inwestycja otwiera wie-
le możliwości rozwoju na rynkach śródlądo-
wych i stanowi bardziej ekonomiczną i eko-
logiczną alternatywę dla klientów DCT.

rekordowe przeładunki 
w dcT Gdańsk

Ponad 2,1 miliona TEU 
(kontenerów 20-stopowych) 

obsłużył w 2021 roku dCT 
Gdańsk, co stanowi wzrost 

o ok. 9 proc. i sprawia, że był 
to rekordowy rok dla naj-

większego terminala konte-
nerowego na Morzu Bałtyc-
kim. Stało się tak  pomimo 

wyzwań dla portów i branży 
logistycznej spowodowanych 

trwającą pandemią.

W
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W ramach rozbudowy terminala kolejowe-
go, która rozpoczęła się w 2018 roku, a za-
kończyła w 2021 roku, wydłużono tory z 618 
do 750 metrów. Dodatkowo bocznica kole-
jowa rozbudowana została z 4 do 7 torów. 
Ponadto zakupiono w pełni zelektryfiko-
wane suwnice kolejowe RMG, a także uru-
chomiono system kamer OCR do rejestracji 
pociągów i kontenerów. Dzięki temu DCT 
zwiększył swoje zdolności przeładunkowe 
na kolei do 750 tysięcy TEU.

- Dzięki tej ekspansji oferujemy naszym 
klientom produkt, który jest niezawodny, 
efektywny kosztowo, a co najważniejsze, 
przyjazny dla środowiska. Już teraz możemy 
pochwalić się największym terminalem in-
termodalnym w Polsce oraz jednym z dzie-
sięciu największych portowych terminali 
kolejowych w Europie, obsługującym ponad 
5,5 tys. pociągów rocznie. Dzięki najnowszej 
modernizacji terminala, efektywnie podwo-
imy obecną przepustowość torów - mówi 
Charles Baker.

Klienci będą mogli wygenerować znacz-
ne oszczędności kosztów w porównaniu 
do innych portów w Europie Południowej 

lub Zachodniej, korzystając z krótszej trasy 
kolejowej pomiędzy DCT Gdańsk a krajami 
Europy Środkowej. 

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Zima 
niestraszna pracoM

na mierZei wiślanej
Mimo silnych wiatrów i sztormów prace przy budowie Przekopu kanału Mierzei 

Wiślanej postępują w dobrym tempie. Nieustannie wiele dzieje się zarówno w porcie 
zewnętrznym, w centralnej części inwestycji, jak i w rejonie sztucznej wyspy.
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rzekop Kanału Mierzei Wi-
ślanej obejmuje budowę 
portu osłonowego od stro-
ny Zatoki Gdańskiej, ka-

nału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją 
zamknięć oraz ze stanowiskami oczekiwa-
nia od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu 
Wiślanego, a także nowy układ drogowy 
z mostami obrotowymi i budowę sztucznej 
wyspy na Zalewie. Nowy kanał żeglugowy 
ma mieć kilometr długości i pięć metrów 
głębokości.

Etap pierwszy inwestycji, obejmujący prace 
na Zatoce Gdańskiej, Mierzei Wiślanej i Za-
lewie Wiślanym realizuje konsorcjum firm 
NDI/Besix. Wykonawcą drugiego etapu bu-
dowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany 
z Zatoką Gdańską jest firma Budimex S.A. 
Wartość kontraktu wynosi ponad  574 mln 
zł, a czas przewidziany na jego realizację to 
24 miesiące (umowę podpisano 20 kwietnia 
2021 roku). Inwestor, Urząd Morski w Gdyni 
jest aktualnie w trakcie przygotowania no-

wego przetargu na realizację trzeciego eta-
pu – pogłębiania toru wodnego na Zalewie 
Wiślanym. Po zakończeniu całości, nowa 
droga wodna umożliwi wpływanie do portu 
w Elblągu jednostek o długości do 100 me-
trów oraz do 20 metrów szerokości i zanu-
rzeniu 4,5 m.

- Wszystko wskazuje na to, że pod koniec 
tego roku pierwsze statki przepłyną przez 
kanał na Mierzei Wiślanej. Nie chcemy wska-
zywać konkretnej daty, bo przed nami trudny 
element uruchomienia wrót wodoszczelnych. 
Cała inwestycja będzie miała wpływ na uru-
chomienie Polski wschodniej - obszarów, któ-
re nie miały szans na rozwój. Mam nadzieję, 
że to się zmieni i że zaczniemy nowy etap roz-
woju Elbląga i innych miejscowości, leżących 
nad Zalewem – powiedział wiceminister in-
frastruktury Marek Gróbarczyk. 

Jeśli chodzi o pierwszy etap inwestycji to 
na ukończeniu jest budowa falochronu 
zachodniego. Falochron wschodni jest na 

dużo mniej zaawansowanym etapie. Pra-
ca wre również na kanale żeglugowym. 
W części południowej m.in. zakończono 
montaż wyposażenia, prowadzone są ro-
boty czerpalne i ukończono wykonywanie 
narzutu z kamienia łamanego na skar-
pach wykonywanych z wody. W części 
północnej trwają natomiast prace zwią-
zane z montażem elementów odbojowych. 
I na tym nie koniec.

- W centralnej części naszej budowy za-
kończyliśmy wszystkie roboty zasadnicze, 
konstrukcyjne, żelbetowe. Dla śluzy zostały 
zakończone roboty żelbetowe, trwają prace 
konstrukcyjne związane z montażem kon-
strukcji stalowej bram. Wszystkie cztery 
bramy zostały już dostarczone na budowę. 
A jeśli chodzi o bramy nr 1 i nr 2 w kieszeni 
południowej, to kończymy etap ich scalania 
i rozpoczynamy pierwsze próby ruchowe – 
mówi Mariusz Janczewski, zastępca dyrek-
tora projektu z konsorcjum NDI/Besix. 

Przed wykonawcą jeden z newralgicznych 
momentów dla tej inwestycji, czyli zale-
wanie śluzy, które będzie procesem dłu-
gotrwałym i uzależnionym od wyników po-
szczególnych testów.

- Po wykonaniu prób i zalaniu śluzy wodą, 
będziemy mogli dokończyć roboty ziemne, 
w postaci robót czerpalnym na kierownicy 
północnej i południowej, tak żeby udrożnić 
już cały kanał dla potencjalnej przyszłej że-
glugi – podkreśla Mariusz Janczewski.

Wiele dzieje się również w rejonie sztucz-
nej wyspy, która ma być rajem dla ptaków 
na Zalewie Wiślanym. Pogrążono tam po-
nad 10,7 tys. metrów bieżących ścianek 
szczelnych. To ponad 99% zaplanowa-
nych. Wykonano też 1376 sztuk ściągów, 
czyli również 99% tego typu prac. Gene-
ralnie szacuje się, że wyspa jest wykonana 
w około 80%. 

O tym, że coraz bliżej końca prac świadczy 
fakt, że właśnie trwa rozbiórka nabrzeża 
tymczasowego, zwanego przez budowni-
czych „kolankiem”. Był to plac składowy, 
przeładunkowy, z którego przewożono 

P
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materiał do wykonania grodzy sztucznej 
wyspie. Prowadzone są również roboty 
elektryczne, teletechniczne oraz sanitar-
ne. Budowana jest kanalizacja deszczowa 
w rejonie nabrzeża przeładunkowego i po-
łączeniowego. Poza tym uruchamiany jest 
nadrzędny system sterowania. Trwa także 
integracja z systemem automatyki mostu 
północnego oraz południowego oraz ze-
wnętrznymi systemami instalowanymi na 
terenie przeprawy. Budowa kanału na Mie-
rzei Wiślanej – pierwszej części całej inwe-
stycji, ma zakończyć się w 2022 roku.

Z kolei wykonawca drugiego etapu, firma 
Budimex wykonuje roboty hydrotechnicz-
ne, roboty związane z przyłączeniami, usu-
waniem kolizji oraz prace wodociągowe 
i instalacje sanitarne. Budowany jest nowy 

most obrotowy, który zastąpi obecną, 
trudną nawigacyjnie przeprawę w miej-
scowości Nowakowo. 

- Nowakowo, na terenie którego realizowany 
jest drugi etap inwestycji, jako wyspa połą-
czone jest z lądem stałym mostem ponto-
nowym, który w okresie przed inwestycją 
stanowił przeszkodę nawigacyjną. Nowy, 
obrotowy  most o rozpiętości przęsła wyno-
szącej 103 metry, będzie obracał się wokół 
pionowej osi obrotu - czyli będzie odwodzony, 
a nie zwodzony. Most ma uwzględniać także 
rozwiązania drogowe. Jest on trzecim z mo-
stów obrotowych budowanych w ramach ca-
łej inwestycji. Dwa pozostałe wykonało w ra-
mach pierwszego etapu konsorcjum NDI/
Besix. Południowym mogliśmy przejechać 
przez teren budowy do grudnia zeszłego 

roku, obecnie ruch odbywa się mostem Pół-
nocnym – komentuje Wiesław Piotrzkowski, 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

W ramach drugiego etapu inwestycji reali-
zowana jest również obudowa brzegów rze-
ki Elbląg na długości około 10,5 km. Ma ona 
pozwolić na powstanie nowej drogi wodnej. 
Kolejnym bardzo istotnym przedsięwzię-
ciem jest budowa 1,5 km nowej drogi po-
wiatowej, która będzie łączyła się z nowym 
mostem obrotowym.

Na budowie znajduje się około 12 jednostek 
pływających - pontonów obsługiwanych 
pchaczami. Pogrążonych zostanie ponad 
9,5 tys. sztuk grodzic oraz wykonanych 
ponad 4,5 tys. mikropali, o łącznej długości 
ponad 163 km. 

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: Urząd Morski w Gdyni
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znajmił, ze walka 
o tę inwestycję 
trwała od 20 lat. 
Jedną z przeszkód 

było niedocenianie jej znaczenia dla roz-
woju Portu. Sprawy nie ułatwiała też co 
najmniej obojętna postawa władz miasta. 
Przeszkodą formalną było, że zapowiadana 
arteria komunikacyjna nie miała statusu 
drogi krajowej, co by umożliwiało skorzy-
stanie w celu jej budowy z funduszy Skarbu 
Państwa, natomiast gdyńskiego samorzą-
du w żaden sposób nie było stać finansowo 
na tak duży wydatek. Aby poradzić sobie 
z patową sytuacją, wicemister Marek Gró-
barczyk (od gospodarki morskiej), dokonał 
zmiany w przepisach ustawy o portach 

Gdyńska
droGa cZerwona
Ma szansę zaistnieć

Wygląda na to, że port gdynia otrzymał właśnie prezent na 
swe stulecie. Z udziałem trzech wiceministrów infrastruktury: 
Marcina horały, Rafała Webera i Grzegorza Witkowskiego 
odbyła się w siedzibie zarządu Portu uroczystość podpisania 
umowy z dyrekcją oddziału gdańskiego Generalnej dyrekcji 
dróg i Autostrad w wyniku której ruszą prace przygotowaw-
cze do tej inwestycji. Głównym bohaterem wydarzenia był 
wiceminister Marcin horała, były gdyński radny. Przypomniał 
stromą i ciernistą drogę, którą trzeba było przejść, aby sukces 
ten był możliwy.

O
Od lewej: poseł Kazimierz Smoliński, wiceminister Marcin Horała, wiceminister Rafał Weber, wiceminister Grzegorz 
Witkowski, dyr Gdańskiego Oddziału GDDKiA Anita Oleksiak
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i przystaniach morskich, która umożliwiła 
realizację trasy przez państwo. Noweliza-
cja prawa umożliwiła potraktowanie Drogi 
Czerwonej jako jako wyjątku. 

Pozostała sprawa finansów. Marcin Horała, 
który jest jednocześnie pełnomocnikiem rzą-
du ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, 
potraktował ją jako początek ważnej osi ko-
munikacyjnej z portu do CPK. Powiedział:

- Droga Czerwona wpisuje się w projekt 
Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przy-
pomnę, że w ramach CPK przewidziano 
nie tylko budowę lotniska centralnego dla 
Polski i naszego regionu Europy, ale także 
stworzenie nowoczesnego systemu trans-
portowego kraju, w którego skład wejdą 
linie kolejowe i nowe odcinki dróg, zapew-
niające dostęp do bałtyckich portów. 

W rezultacie możliwe się stało podpisanie 
umowy pt. Program inwestycji na prace 
przygotowawcze dla budowy Drogi Czer-
wonej w Gdyni. Finansowanie dla tego eta-
pu przygotowania inwestycji pozwoli na 
m.in. określenie przybliżonego przebiegu 
Drogi Czerwonej oraz podstawowych pa-
rametrów trasy, takich jak klasa technicz-
na czy prędkość projektowa. Opracowanie 
tej dokumentacji zostanie zlecone biuru 
projektowemu wybranemu przez oddział 
gdański GDDKiA. Na ten cel zostanie prze-
kazane przez Ministerstwo Infrastruktury 
za pośrednictwem CPK 20 mln zł. Następ-
nym krokiem po zawarciu umowy ws. pro-
gramu inwestycyjnego będzie powstanie 
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środo-
wiskowe (STEŚ). 

„To jest droga życia dla gdyńskiego por-
tu, absolutnie niezbędna, już teraz, przy 
obecnych przeładunkach. A jeśli myślimy 
o rozwoju portu Gdyni i zwiększeniu w przy-
szłości przeładunków, to jest praktycznie 
niemożliwe bez realizacji Drogi Czerwonej” 
- podkreślił wiceminister M. Horała.

- Rozwój infrastruktury drogowej w Pol-
sce jest jednym z priorytetów, które stoją 

obecnie przed Ministerstwem Infrastruk-
tury. Realizacja Drogi Czerwonej w Gdyni 
pozwoli na poprawę dostępu drogowego 
do portu morskiego. Trasa ta jest długo 
wyczekiwaną inwestycją, która odciąży 
istniejący układ drogowy, umożliwiając 
bezpieczny transport ładunków - powie-
dział wiceminister infrastruktury Rafał 
Weber, odpowiedzialny za sprawy zwią-
zane z transportem drogowym, drogami 
publicznymi i bezpieczeństwem ruchu 
drogowego. 

- Polskie porty od kilku lat notują sta-
łe wzrosty przeładowywanych towarów. 
Umożliwiają to inwestycje prowadzone 
w ramach rozbudowy terminali przeładun-
kowych, jednak bez zapewnienia właści-
wego dostępu od strony lądu dalszy rozwój 
portów nie będzie możliwy. Budowa Drogi 
Czerwonej to inwestycja niezbędna dla 
sprawnego funkcjonowania portu w Gdyni 
– uważa wiceminister infrastruktury Grze-
gorz Witkowski.

Dyrektor gdańskiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Ani-
ta Oleksiak obiecuje, że w październiku br. 
jest planowany wybór wykonawcy na etap 
przygotowawczy tj. koncepcję. Nie będzie 
to rzecz łatwa. Teren jest mocno zurba-
nizowany i jest wielu interesariuszy. Ten 
etap przygotowawczy GDDKiA planuje za-
kończyć pod koniec 2025 r. Początek 2026 
r. będzie wówczas tym momentem, kiedy 

możliwe będzie ogłoszenie przetargu na 
samą realizację drogi w trybie „projektuj 
i buduj”, żeby przyspieszyć ten proces. 

Dyr A. Oleksiak podała, że orientacyjny ter-
min oddania Drogi Czerwonej do użytku to 
2029 r., a jej koszt obecnie szacowany jest 
na ponad dwa miliardy złotych.

Dwujezdniowa Droga Czerwona o długo-
ści ok. 9 kilometrów poprowadzi od Portu 
Gdynia do skrzyżowania ul. Morskiej z Ob-
wodnicą. Trójmiasta. Na wyprowadzeniu 
ciężkiego tranzytu z Trasy Kwiatkowskiego 
skorzystają też mieszkańcy Gdyni - łatwiej-
szy będzie dojazd do północnych dzielnic 
miasta. Planowana trasa stanie się częścią 
transeuropejskiej sieci TEN-T.

Wiceminister Rafał Weber wymienił też inne, 
ważne dla całego Pomorza, inwestycje. 

- Podejmowane przez obecny rząd działa-
nia znacząco przyczyniają się do zwięk-
szenia dostępności portów morskich. 
Dostęp do portów w Trójmieście będzie 
łatwiejszy m.in. dzięki budowie obwodni-
cy Metropolii Trójmiejskiej w ciągu dro-
gi ekspresowej S6. Została też podjęta 
decyzja o dokończeniu całego ciągu S6 
pomiędzy Szczecinem a Trójmiastem. Już 
teraz kierowcy mają do dyspozycji nowo-
czesną i bezpieczną trasę od Szczecina do 
Koszalina. W 2022 r. powinna zakończyć 
się budowa trzech odcinków S6 pomię-
dzy Trójmiastem a Bożepolem Wielkim, 
a oddanie do użytkowania pozostałych 
odcinków drogi ekspresowej S6 powinno 
nastąpić w 2025.

Droga Czerwona w przyszłości zastąpi-
łaby przeciążoną Trasę Kwiatkowskiego, 
która obecnie stanowi jedyne połączenie 
portu z drogami szybkiego ruchu, a której 
stan techniczny jest tak zły, że grozi wy-
stąpieniem awarii, która by zablokowała 
wywóz towarów z Portu Gdynia. Inwestycja 
w przyszłości połączy Port w Gdyni z ob-
wodnicą Trójmiasta, autostradą A1 i drogą 
szybkiego ruchu w kierunku Warszawy. 

TEKST: Anna Kłos ZDJĘCIA: Anna Kłos

Wiceminister Marcin Horała
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TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: mat. prasowe Portu Gdynia

- Obecne do gdyńskiego portu mogą wcho-
dzić statki o maksymalnym zanurzeniu 13 
metrów i długości do 340 metrów. Realizacja 
naszego przedsięwzięcia znacząco zwiększy 
te parametry i wraz z dwoma pozostałymi 
częściami, realizowanymi przez Zarząd Por-
tu, wpłynie na jeszcze większą atrakcyjność 
portu i wzrost przeładunków. Zapewnienie 
bezpiecznej i efektywnej infrastruktury do-
stępowej od strony morza jest dla nas prio-
rytetem – powiedział dyrektor Urzędu Mor-
skiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski. 

Przypomnijmy, że to jeden z łącznie trzech 
etapów większego projektu prowadzonego 
wspólnie przez Urząd Morski i Port Gdynia. 
Pozostałe dwie części, za które odpowiada 
bezpośrednio portowa spółka to rozbudo-
wa Obrotnicy nr 2 z przebudową nabrzeża 
Gościnnego oraz pogłębienie akwenów we-
wnętrznych.

Poprawa bezpieczeństwa nastąpi również 
poprzez rozbudowę i przebudowę głowic 
falochronów w wejściu głównym portu 

oraz remont i modernizację oznakowania 
nawigacyjnego.

- Port Gdynia, będący częścią transeuropej-
skiej sieci transportowej biegnącej miedzy 
Bałtykiem a Morzem Adriatyckim, dostoso-
wuje swoją infrastrukturę do zmieniających 
się wymagań armatorów i firm z branży mor-
skiej. Dzięki kolejnym inwestycjom popra-
wiamy bezpieczeństwo portu, jednocześnie 
w znacznym stopniu zwiększając potencjał 
przeładunkowy portu, co ma swoje odzwier-

ciedlenie w corocznych rekordach portu. 
Zrealizowana inwestycja poprawi wydajność 
i pozwoli na zapewnienie najwyższej jakości 
usług portowych – zapowiedział Jacek Sa-
daj, prezes Portu Gdynia.

Tor wodny po zakończeniu prac na długości 
ok. 3,7 km będzie miał szerokość w dnie 280 
m i głębokość 17 m. Łączna kubatura robót 
czerpalnych wynosi 3,5 mln m3,  z cze-
go 650 tys. zostanie wbudowane w brzeg 
morski, w ramach sztucznego zasilania 
(refulacji). Przebudowie  i rozbudowie ule-
gnie również Falochron Główny Wschodni 
w części południowej i północnej. Wzdłuż 
falochronu, po obydwu jego stronach oraz 
od czoła, wykonana zostanie stalowa ścian-
ka szczelna. Natomiast wykonanie i remont 
oznakowania nawigacyjnego obejmie tor 
podejściowy oraz wejście do portu.

Przedsięwzięcie dotyczące rozwoju porto-
wej infrastruktury w Gdyni jest wspierane 
ze środków unijnego Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020. Wartość projektu to niemal 127 
milionów złotych, z czego dofinansowanie 
ze środków europejskich wynosi prawie 
108 milionów złotych.

port gdynia obsłuży statki 
o długości 400 metrów

Do portu w Gdyni będą mogły wejść statki o długości nawet 400 metrów i szerokości sięgającej 58 metrów. Urząd 
Morski i Port Gdynia zawarły umowę dotyczącą pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych. Tor 

wodny w ciągu niespełna dwóch lat będzie miał do 17 metrów głębokości, co otworzy nowe możliwości.
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ynamika rozwoju Portu 
Gdańsk przekroczyła 100 
proc. w ciągu ostatnich 10 
lat, co jest najlepszym wy-

nikiem w Europie. Obecnie Port Gdańsk pod 
względem przeładunków zajmuje 3 miejsce 
na Bałtyku i 18 w Europie. W Porcie Gdańsk 
w 2021 roku przeładowano ogółem 53,2 mln 
ton ładunków, co stanowi wzrost o 11 proc. 
w stosunku do roku 2020. Jest to zarazem 
najwyższy wynik polskiego portu w historii.

- Udało nam się pobić historyczny wynik 
z 2019 roku, w którym przeładowaliśmy 52 
mln ton. Proszę zwrócić uwagę na dynamikę, 
która występuje u nas od 2016 roku, kiedy 
podjęliśmy decyzję o inwestycjach zarówno 
w infrastrukturę dostępową dla terminali 
głębokowodnych zlokalizowanych na wo-
dach Zatoki Gdańskiej, jak również przebu-
dowę toru wodnego w Porcie Wewnętrznym 
i przebudowę blisko pięciu kilometrów na-
brzeży. Na te 53 mln ton złożyły się przede 

wszystkim przeładunki paliw w naszej Bazie 
Paliw Naftoport. Tutaj absolutne rekordy 
sięgające blisko 18 mln ton, o 5 mln więcej 
niż w roku 2020. Podobnie w Terminalu Kon-
tenerowym DCT Gdańsk, tutaj wartość 2 mln 
100 tys. TEU. To absolutny rekord – mówił Łu-
kasz Greinke, prezes Portu Gdańsk SA. 

Oprócz tego, na rekordowy wynik z 2021 r. 
złożyły się również przeładunki ziarna (bli-
sko 1,6 mln ton i wzrost o 7,6 proc.). W prze-
ładunkach drobnicy ogółem, w tym skon-
teneryzowanej, nastąpił 5,5 proc. wzrost. 
Łączne przeładunki tej grupy towarowej 
dały wynik 23,3 mln ton.

- Należy podkreślić, że ten rekord udało nam 
się osiągnąć w trakcie trwającego procesu 
inwestycyjnego. Port nigdy nie zasypia. Choć 
inwestycje szły pełną parą, operatorzy reali-
zowali swoje przeładunki - podkreśla Łukasz 
Greinke. - Wynik, który osiągnęliśmy w roku 

ubiegłym, cieszy nas, ale nie satysfakcjonuje. 
Mamy bowiem bardzo duże aspiracje, chce-
my być jednym z największych portów w Eu-
ropie. Interesuje nas miejsce w pierwszej 
dziesiątce. Jestem przekonany, że kolejne 
nasze inwestycje, które będziemy realizowa-
li już niebawem, pozwolą nam w ciągu dwóch 
- trzech lat zamiast piątki z przodu, osiągnąć 
szóstkę, a w kolejnych pięciu latach - siódem-
kę - dodaje prezes Portu Gdańsk. 

Nieźle wypadł również port w Gdyni, 
gdzie w 2021 r. przeładowano 26,7 mln 
ton ładunków, co oznacza poprawę o 8,2 
% licząc rok do roku. W ciągu minionych 
12 miesięcy liczba zawinięć statków han-
dlowych wzrosła w Gdyni o prawie 15 pro-
cent, względem 2020 r. i wyniosła 4240. 
Port Gdynia jest największym agroportem 
na Bałtyku, zajmuje także trzecie miejsce 
pod względem przeładunku kontenerów – 
blisko 1 mln TEU w 2021 roku.

duże wZrosTy w portach 
w Gdańsku i w Gdyni

53,2 mln ton ładunków prze-
ładowano w minionym roku 
w porcie w Gdańsku. Z kolei 
port w Gdyni zamknął ubiegły 
rok wynikiem 26,7 mln ton. 
oba trójmiejskie porty zanoto-
wały znaczne wzrosty prze-
ładunków, a dla gdańskiego 
portu jest to wynik rekordowy. 

D Port Gdynia przeładował w ubiegłym roku 26,7 mln ton
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- Wyniki przeładunków w Porcie Gdynia za 
rok ubiegły plasują port na trzeciej pozycji 
jeśli chodzi o przeładunki kontenerów w ba-
senie Morza Bałtyckiego i na pierwszej pozy-
cji, jeżeli chodzi przeładowane zboża. To już 
szósty, kolejny rok nieprzerwanych wzrostów 
przeładunków w porcie. Przeładunki ogółem 
w ubiegłym roku wzrosły o 8,2 proc. To 2 
mln 31 tys. ton więcej ładunków przełado-
wanych - mówił Jacek Sadaj, prezes Portu 
Gdynia SA.

W terminalu kontenerowym BTC obsłużo-
no ponad pół miliona kontenerów. Z kolei 
w bazie w Dębogórzu po raz pierwszy w hi-
storii przekroczono granicę 2 milionów ton 
przeładowanych paliw. To o 35 proc. więcej 
niż w roku 2020. Terminal produktów nafto-
wych w Dębogórzu stanowi aktualnie jeden 
z filarów zdywersyfikowanego systemu za-
opatrywania Polski w paliwa płynne. Jest 
jedynym w kraju terminalem przeładun-
kowym, który umożliwia na znaczną skalę 
import paliwa drogą morską z dowolnego 
regionu świata. 

Władze gdyńskiego portu są również za-
dowolone z wyniku przeładunków ro-ro. 

Ten segment zanotował 33 proc. wzrostu 
w porównaniu z rokiem 2020 i - jak zapew-
nia prezes Jacek Sadaj - będzie się jeszcze 
rozwijał. Port przygotowuje się bowiem do 
rozbudowy Basenu V, by stworzyć jeszcze 
lepsze warunki do obsługi przeładunków 
ro-ro. To sposób załadunku i wyładunku 

statku polegający na wtaczaniu i wytacza-
niu ładunku przez furty. Taki przeładunek 
umożliwia konstrukcja statków (potocznie 
nazywanych „rorowcami”), które są wypo-
sażone w rampy. Przy ich pomocy trans-
portowane maszyny i samochody albo 
wjeżdżają na pokład, albo są wciągane na 
holu. Dzięki takiemu typowi jednostek to-
warowych możliwy jest sprawny przewóz 
ładunków tocznych. 

W obu trójmiejskich portach można też za-
uważyć znaczne wzrosty przy przeładunku 
drewna. W ub. roku w Porcie Gdynia prze-
ładowano 255 tys. ton drewna, z czego 
aż 69 proc. stanowił import, natomiast 31 
proc. eksport tego ładunku. Port zanotował 
też wzrost, bo rok wcześniej przeładowano 
tylko 101,8 tys. ton. Widać więc duży skok, 
choć i tak ta grupa towarowa, czyli drewno, 
stanowi tylko 1 proc. ogółu przeładunków 
w Gdyni. W Porcie Gdańsk w ub. roku prze-
ładowano z kolei 106,8 tys. ton drewna i ca-
łość w ramach importu. Wzrost jest duży, bo 
aż o 795 proc., ale należy też zauważyć, że 
w 2020 r. przeładowano w Gdańsku tylko 
11,9 tys. ton.

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: mat. prasowe

53,2 mln ton ładunków przeładowano w minionym roku w porcie w Gdańsku

Obecnie Port Gdańsk pod względem przeładunków zajmuje 3 miejsce na Bałtyku
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nwestycja firmy Eaton, która 
otrzymała wsparcie Polskiej Stre-
fy Inwestycji, obejmie nowocze-
sne laboratorium oraz trzy nowe, 

zautomatyzowane linie produkcyjne do wy-
twarzania komponentów do pojazdów elek-
trycznych dla klientów z sektora eMobility. 

- Stworzenie zdolności produkcyjnych eMo-
bility w Polsce, powiększa nasz stale rosną-
cy potencjał, jako wiodącego dostawcy dla 

producentów rozwiązań elektromobilności 
w regionie. Europa szybko staje się jednym 
z najlepszych na świecie rynków przyjmują-
cych rozwiązania elektromobilne, a to z ko-
lei odpowiednio pozycjonuje nas, aby nadal 
wspierać naszych klientów zarówno w Euro-
pie, jak i na całym świecie - powiedział Scott 
Adams, prezes, eMobility business, Eaton.

zaoszczęDzić enerGię 
i zwiększyć zasięG

Nowe linie eMobility będą początkowo pro-
dukować inwertery trakcyjne wyposażone 
w systemy monitorujące i kontrolujące 
zużycie energii przez pojazdy elektryczne 
podczas przyspieszania i hamowania, co 

pozwala zaoszczędzić energię i zwiększyć 
zasięg. Klientem jest jeden z głównych 
europejskich producentów samochodów. 
Urządzenia dla nowych linii są obecnie in-
stalowane, a rozpoczęcie produkcji plano-
wane jest na pierwszy kwartał 2023 roku. 
Dodatkowo, w tczewskim zakładzie opraco-
wywane będą metody służące wydłużeniu 
żywotności baterii do samochodów elek-
trycznych. W przyszłości w zakładzie będą 
produkowane dodatkowe rozwiązania z za-
kresu eMobility, w tym ładowarki pokłado-
we i jednostki dystrybucji mocy. 

- Cieszymy się, że światowy lider lokuje nowe 
produkty i rozwiązania technologiczne w na-
szym kraju. Tczew to niewątpliwie miasto 

Światowi GiGanci 
inwesTują na Pomorzu

firma Eaton zajmująca się 
zarządzaniem energią ogło-
siła, że zainwestuje ponad 
20 milionów dolarów w roz-
budowę swojego bizne-
su eMobility w kampusie 
Eaton w Tczewie. do Gdań-
ska zaś, konkretnie do biu-
rowca olivia Star wprowa-
dziła się firma Nike, będąca 
jednym z największych na 
świecie producentów obu-
wia, odzieży i akcesoriów 
sportowych. Amerykanie 
otworzyli w Gdańsku cen-
trum technologiczne i cen-
trum obsługi danych.

I
W zakładzie Eaton w Tczewie projektowane będą rozwiązania z branży eMobility
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ważnych dla województwa pomorskiego 
inwestycji. To tutaj znajdują swoje miejsce 
nowoczesne firmy, które przyczyniają się 
do wzrostu gospodarczego całego regionu, 
dlatego liczę, że idąc za przykładem liderów, 
skorzystają ze wsparcia także te mniejsze, 
lokalne firmy – mówi Przemysław Sztan-
dera Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.

eaton ceni polskich 
pracowników

Oprócz nowych produktów eMobility dla 
systemów pojazdów elektrycznych, za-
kład w Tczewie będzie kontynuował pro-
dukcję istniejących linii produktowych, 
w tym sprzęgieł, sprężarek, mechanizmów 
różnicowych, komponentów do skrzyń 
biegów, technologii redukcji emisji paliw 
oraz formowania wtryskowego tworzyw 
sztucznych. 

- Od początku naszej obecności w Polsce 
udaje nam się przyciągnąć wykwalifiko-
wanych i utalentowanych pracowników 

z doświadczeniem w łańcuchu dostaw 
branży motoryzacyjnej. Czyni to Polskę 
atrakcyjnym miejscem dla rozbudowy na-
szych zdolności produkcyjnych w zakresie 
komponentów samochodowych i eMobility - 
mówi Margherita Adragna, prezes Vehicle 
Group, Eaton EMEA.

Eaton to działająca na wielu polach spółka, 
specjalizująca się w dostawie energoosz-
czędnych rozwiązań, które pomagają klien-
tom efektywnie zarządzać zasilaniem elek-
trycznym, hydraulicznym i mechanicznym. 
Firma jest globalnym liderem technologicz-
nym w sektorze produktów elektrycznych, 
systemów i usług dla zapewnienia jakości, 
dystrybucji i kontroli energii elektrycznej, 
transmisji mocy, oświetlenia i okablowania; 
komponentów hydraulicznych, systemów 
i usług dla urządzeń przemysłowych i mo-
bilnych, układów paliwowych, hydraulicz-
nych i pneumatycznych stosowanych do 
celów komercyjnych i wojskowych; syste-
mów napędowych i przeniesienia napędu, 
stosowanych w przemyśle motoryzacyj-
nym, które pozwalają na zwiększenie osią-

gów i bezpieczeństwa oraz oszczędność 
paliwa. W 2020 roku przychody firmy Eaton 
wyniosły 17,9 miliarda dolarów, a produkty 
sprzedaje klientom w ponad 175 krajach. 
Zatrudnia około 87 tysiąca pracowników. 

nike inwestuje i zatruDnia 
w GDańsku

Docelowo nawet kilkuset pracowników 
zatrudni w Gdańsku koncern Nike, który 
w biurowcu Olivia Star otworzył Nike Po-
land Capability Center świadczące usługi 
technologiczne na rzecz europejskiej cen-
trali koncernu. Pracownicy zatrudnienie 
w gdańskim oddziale będą projektować 
systemy zarządzające obsługą zamówień, 
przetwarzające ogromne ilości danych, 
zarówno o produktach, jak i klientach, 
Wszystko to ma wpływ na jakość obsługi 
klienta, trafność wyboru produktu przy 
zamówieniach on-line, czy też na procesy 
zarządzania zasobami ludzkimi wewnątrz 
firmy. 

- Z prowadzonej już od kilku tygodni rekru-
tacji wynika, że obecność Nike w Gdańsku 
łączy się z zatrudnieniem znacznej liczby 
pracowników, a więc z jednej strony wzmoc-
ni to atrakcyjność Gdańska dla wszystkich 
pracowników rozpatrujących relokację nad 
morze, jak i cały lokalny rynek pracy. To 
bardzo dobra wiadomość dla Pomorza, po-
twierdzająca siłę lokalnej gospodarki, któ-
ra potrafi zainteresować największe firmy 
na świecie - mówi Katarzyna Szymańska, 
dyrektor Działu Relacji z Rezydentami Oli-
via Centre.

Nike to amerykańska firma, która została 
założona w 1964 r. w Washington County. 
Aktualnie Nike zatrudnia ponad 63 tys. 
osób na całym świecie. Przychody Nike Inc. 
to ok. 34,35 mld dolarów rocznie.

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: mat. prasowe

Firma Nike zajęła 22 piętro biurowca Olivia Star
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Przystań jachtowa Górki Zachodnie znaj-
duje się przy ul. Przełom, za pasem zalesio-
nych wydm w sąsiedztwie rezerwatu ptac-
twa wodnego. Obiektem zarządza Gdański 
Ośrodek Sportu. Przystań wykorzystywana 
jest do organizowania regat oraz szkolenia 
dzieci i młodzieży, służy też jako całoroczne 
miejsce postoju rekreacyjnych jednostek 
pływających. W tym miejscu swoją dzia-
łalność prowadzą Jachtklub Stoczni Gdań-
skiej czy wyspecjalizowane firmy w zakre-
sie serwisowania rekreacyjnych jednostek 
pływających. 

Inwestycję wartą 18,5 milionów złotych 
prowadzi Dyrekcja Rozbudowy Miasta 
Gdańska. Generalnym wykonawcą jest so-
pocka firma NDI.

– Jesienią rozpoczęliśmy pierwszy etap roz-
budowy portu jachtowego w Górkach Za-
chodnich, po zakończeniu, którego w porcie 
będzie mogło cumować ponad 180 jednostek 
pływających. Na terenie portu powstanie nie-
zbędna infrastruktura – żelbetowe pomosty, 
nabrzeża oraz falochron pływający. Wyko-
nawca zadba także o wyposażenie nabrzeża 
w pachoły cumownicze, drabinki wyłazowe, 
odbojnice, postumenty oświetleniowe zasi-
lające wyposażone w gniazda elektryczne 
i zawory wodne. Teren zostanie oświetlony 
i zagospodarowany - mówi Michał Zarzycki, 

koordynator zadania z ramienia Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska.

Na razie prace skupiły się przede wszyst-
kim na nabrzeżach. Na wykonanie kontrak-
tu wykonawca ma 12 miesięcy, a pierwsza 
część robót przypadła na okres jesienno-zi-
mowy. Budowniczy mierzą się więc nie tyl-
ko z technologią, ale i z czasem oraz pogo-
dą. Silne wiatry i tzw. „cofka” momentami 
powodują konieczność wstrzymania prac. 
Dodatkowo podczas ujemnych temperatur 
wydajność spada o około 50%. Mimo to już 
jest czym się pochwalić. Na nabrzeżach 
W i S końca dobiegają prace rozbiórkowe 
i wbijanie ścianek. 

– Obecnie na budowie trwa pogrążanie ścia-
nek na nabrzeżu N oraz na pirsie E. Prace 
prowadzone są z jednostek pływających 
przy użyciu wibromłotów oraz dźwigów 
kratowych. W tej chwili przymierzamy się 
do kotwienia ścianek na nabrzeżu W. Przy-
mierzamy się równie do rozpoczęcia prac 
żelbetowych – mówi Piotr Gosch, kierownik 
robót z firmy NDI.

Na przełomie lutego i marca rozpoczną się 
też roboty czerpalne. W zakresie inwestycji 
jest pogłębianie akwenu do rzędnej -4 me-
tra, co oznacza wyczerpanie urobku z dna 
o kubaturze ok. 10,7 tys. m3 – to powierzch-
nia ok. 14 tys. m2.

– Zamówiliśmy już również pływające pomo-
sty oraz falochron. Dostawa planowa jest 
na przełom maja i czerwca. Montaż tych po-
mostów planujemy na początku lipca – zdra-
dza dyrektor projektu.

Aby z Portu Jachtowego można było korzy-
stać o każdej porze, pojawi się nowe oświe-
tlenie. W planach jest także wykonanie nowej 
nawierzchni i trawników oraz postawienie ta-
blic informacyjnych. Niezbędne będzie także 
wykonanie oznakowania nawigacyjnego.

Inwestycja realizowana przez miasto Gdańsk 
i dofinansowana przez Unię Europejską 
wchodzi w skład przedsięwzięcia strategicz-
nego samorządu województwa pomorskiego: 
„Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze 
Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.

Port Jachtowy Górki Zachodnie 
nabiera nowych kształtów

180 jednostek, czyli trzy razy 
więcej niż dotychczas będzie 
mogło cumować w porcie jach-
towym w Górkach Zachodnich 
po zakończeniu jego rozbudowy. 
Choć warunki pogodowe ostatnio 
nie rozpieszczały, a budowa trwa 
raptem kilka miesięcy, efekty 
pracy już widać gołym okiem. 

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Zbliżające się ciepłe miesiące roku sprzy-
jać będą wypoczynkowi. Od miejskiego 
zgiełku najlepiej wypoczywać na łonie na-
tury. Ale niekoniecznie w hotelu przy plaży 
– warto wziąć pod uwagę nocleg w środku 
lasu. Tutaj naprzeciw wychodzą pracow-
nicy Nadleśnictwa Choczewo, którzy już 
teraz zachęcają do skorzystania z powsta-
łego w zeszłym roku kempingu. Jest nim 
miejsce postoju – kamperowisko położone 
w m. Białogóra w odległości ok. 1 kilometra 
od morza.

Warto podkreślić, że nocleg w środku lasu 
nie musi oznaczać, że zabraknie komfortu,

- Układ komunikacyjny obiektu obejmuje 
utwardzone nawierzchni drogowe oraz place 
postojowe – opisuje Katarzyna Maroszek 
z Nadleśnictwa Choczewo. - Całość wzbo-
gacona jest instalacją niezbędnych urządzeń 
sanitarnych jak prysznice, wc, umywalnie, 
miejsca do mycia naczyń i drobnej infra-
struktury turystycznej jak dwa komplety 
wiat zadaszonych oraz dwóch wiat niezada-
szonych z ławami i stołami.

Leśnicy podkreślają, że kamperowisko sta-
nowi doskonałą bazę wypadową dla osób 
pragnących zgłębić uroki nadmorskich te-
renów gmin: Krokowa w powiecie puckim 
oraz Choczewo i Gniewino w powiecie wej-
herowskim, skorzystać z niepodważalnych 
atrakcji turystycznych regionu, zaczerpnąć 
z unikalnych walorów klimatycznych, zdro-
wotnych i poznawczych tych okolic, poznać 
osobliwości przyrodnicze lasów pasa nad-
morskiego oraz skosztować dobrodziejstw 
szerokich bałtyckich plaż.

- Lokalizacja obiektu zapewnia łatwy, bezpo-
średni dostęp do wszelkiego typu usług serwo-
wanych przez miejscowe białogórskie podmio-
ty, w tym nie tylko do pełnej gamy sezonowych 
usług gastronomicznych. Dalszy wypad w oko-
liczny region znakomicie poszerza wachlarz 
dostępnych usług i ofertę poznawczą tej części 
Kaszub. W promieniu niespełna 30 km można 
zwiedzać, bawić się i z pewnością dobrze się 
posilić. Piękne i ożywcze sosnowe lasy kuszą 
swym bogactwem miłośników grzybobrania, 
a obfitość jagód i borówek zadowoli każdego 
zbieracza runa leśnego – opisuje Maroszek.

A wytrwali i cierpliwi mogą powędkować 
na bogatych w ryby i wyjątkowo malowni-
czo położonych, zacisznych, śródleśnych 
jeziorach.

- Jednokilometrowy odcinek wiodący do 
urokliwej plaży Bałtyku pokonać można ak-
tywnie, spacerując przejrzystą promenadą, 
bądź też skorzystać z pomocy przewoźni-
ków-ryksiarzy – zachęca przedstawicielka 
nadleśnictwa. 

Z kolei osoby, które bardziej chciałby po-
czuć nocleg w środku lasu, mogą zapla-
nować biwak na specjalnie do tego wy-
znaczonym terenie. W ramach programu 
Zanocuj w Lesie na terenie Nadleśnictwa 
Choczewo wyznaczono bowiem obszar, ob-
szar leśny, gdzie miłośnicy przyrody będą 
mogli spędzić noc w lesie, bez obaw o na-
ruszenie ustawy o lasach. Znajduje się on 
na terenie Leśnictwa Zwartowo. Szczegó-
łowy regulamin korzystania z tej możliwo-
ści można znaleźć na stronie internetowej 
Nadleśnictwa Choczewo. 

Nocleg w lesie – komfortowo 
albo survivalowo

Nadciąga wiosna. Warto więc 
pomyśleć o wypoczynku, najlepiej 
poza miejskim zgiełkiem. Naprze-
ciw wychodzą leśnicy z Nadle-
śnictwo Choczewo proponując 
odwiedzenie kempingu w środku 
lasu oraz nowe miejsce do biwa-
kowania wśród drzew w ramach 
programu Zanocuj w Lesie.

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIE: Lasy Państwowe
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„Szukasz domu, mieszkania czy działki? Potrzebujesz kredytu, 
chcesz bezpiecznie sfinansować zakup nieruchomości? Brakuje Ci 
inspiracji i pomysłu jak wykończyć i zaaranżować wnętrza, nie wiesz 
z jakich rozwiązań skorzystać? Wszystko to znajdziesz na Targach 
Mieszkaniowych Gdynia Arena” - tak przedstawiciele Pomerania 
Expo zapraszają na wydarzenie, które odbędzie w dniach 26 – 27 
marca 2022 roku.

Jak podają organizatorzy, wydarzenie jest dedykowane wszystkim 
poszukującym własnego mieszkania, domu czy okazji inwestycyj-
nych w Trójmieście,  Małym Trójmieście Kaszubskim i okolicach. 

To również doskonała okazja dla przedsiębiorców, by zaprezento-
wać swoje oferty. Na targach bowiem będzie można spotkać dewe-
loperów oferujących domy i mieszkania w Trójmieście oraz małym 
Trójmieście Kaszubskim, sprawdzić ofertę rynku wtórnego, poznać 
ekologiczne rozwiązania w budowie domów oraz najnowsze trendy 
związane z optymalizacją energetyczną gospodarstwa domowego.

Ponadto, dzięki obecności doradców  finansowych, będzie okazja 
by zbadać swoją zdolność kredytową i dopasować optymalne roz-
wiązanie. 

Targi to również szansa, by poradzić się architekta w zakresie wykoń-
czenia, stylizacji i najnowszych trendów aranżacji wnętrz czy odebrać 
bezpłatny katalog trójmiejskich inwestycji mieszkaniowych.

Targową ofertę dopełni program edukacyjny. Będzie można zapo-
znać się z ekologicznymi rozwiązaniami w budowie domów i najnow-
szymi trendami związanymi z optymalizacją energetyczną gospo-
darstwa domowego. Poradą będą też służyć eksperci zajmujący się 
stylizacją i aranżacją wnętrz. Pomogą oni zaprojektować i stworzyć 
stylową przestrzeń.

W trakcie wydarzenia odbędą się także debaty, wykłady i seminaria 
poświęcone szeroko rozumianemu mieszkalnictwu. Uczestnicy będą 
mogli wziąć udział w eksperckich prelekcjach. Tematy wykładów to: 
„Dom w cenie mieszkania”, „Fotowoltaika – czy to się opłaca?”, „Jak 
najtaniej sfinansować zakup mieszkania w kredycie hipotecznym?” 
oraz „Jak dbać o własne prawa majątkowe”.

Czas na swoje M4 – w Gdyni
odbędą się targi mieszkaniowe

Architekci, deweloperzy ale i doradcy finansowi czy eksperci branży nieruchomości. Podczas 
Targów Mieszkaniowych w Gdyni będzie można zasięgnąć szeregu porad i poznać szczegóło-

we oferty związane z zakupem mieszkania w Trójmieście i Małym Trójmieście Kaszubskim. 

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIE: UM Gdynia
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Kompleksowe usługi wydawnicze i poligraficzne
• projektowanie graficzne, skład komputerowy,
• druk nisko- i średnionakładowy, druk offsetowy i cyfrowy,
• oprawa twarda, miękka i zeszytowa, szeroki zakres usług introligatorskich

Drukarnia „Bernardinum” Sp. z o.o.
ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin

Biuro Obsługi Klienta:
tel. +48 58 536 43 76��kom. 722 277 260��biuroobslugi@bernardinum.com.pl

www.drukarnia.bernardinum.com.pl
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TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIE: Teatr Szekspirowski

W ramach 26. edycji Festiwalu Szekspi-
rowskiego w Gdańsku ogłoszono konkurs 
skierowany do studentów III, IV, V roku wy-
działów reżyserii dramatu akademii i szkół 
teatralnych w Polsce. Mogą w nim wziąć 
udział także reżyserzy, którzy mają na 
swoim koncie nie więcej niż trzy realizacje 
teatralne. 

Konkurs odbędzie się na przełomie lipca 
i sierpnia. Zwycięski projekt otrzyma na-
grodę Nowego Yoricka. W projekcie wezmą 
udział trzy polskie teatry: Teatr Wybrzeże 
z Gdańska, Teatr im. Heleny Modrzejew-
skiej w Legnicy oraz Teatr Powszechny im. 
Zygmunta Hübnera z Warszawy.

szekspir nieustannie inspiruje

Jak wyjaśniają organizatorzy tego wydarze-
nia, nagroda Nowego Yoricka ma zainspiro-
wać kolejne pokolenie twórców do czytania 
i inscenizowania dzieł Wiliama Szekspira. 
W zamyśle pomysłodawców konkursu jest 
także zachęta do poszukiwania w twórczo-
ści dramaturga odpowiedzi na współczesne 
problemy i testowanie z jej pomocą nowych 
form teatralnych. 

– Nowy Yorick z założenia jest inwestycją 

w przyszłość. W większą liczbę świeżych 
i dobrych jakościowo produkcji Szekspirow-
skich. Liczymy na to, że w ramach konkursu 
powstaną szkice spektakli, które będą miały 
potencjał zaistnienia w stałym repertuarze 
polskich teatrów – mówi Agata Grenda, dy-
rektorka Gdańskiego Teatru Szekspirow-
skiego i dyrektorka artystyczna Festiwalu 
Szekspirowskiego w Gdańsku.

prace oceni 
mięDzynaroDowe jury.

– Poziom konkursu Złotego Yoricka na naj-
lepszą polską inscenizację utworu Strat-
fordczyka zależy tak naprawdę od trzech 
czynników: potrzeby posiadania Szekspira 
w repertuarze (dyrekcja), chęci wystawienia 
Szekspira (reżyser) i pragnienia obejrzenia 
Szekspira w teatrze (widz). Konkurs o Złote-
go Yoricka kanalizuje czynnik pierwszy, czyli 
prestiż wystawienia Szekspira w polskim te-
atrze. Konkurs o Nowego Yoricka ma wzmoc-
nić czynnik drugi, czyli chęć dialogu reżyse-
ra, z pomocą Szekspira, z rzeczywistością 
i współczesną sztuką. Trzeci czynnik - zain-
teresowanie widza - zależy od rozłożenia pro-
porcji między popularnymi i mniej znanymi 
tytułami z szekspirowskiej oferty – wyjaśnia 
Łukasz Drewniak, krytyk teatralny, redak-

tor, selekcjoner konkursu o Złotego Yoricka 
od lat współpracujący z festiwalem, pomy-
słodawca konkursu.

najlepsze scenariusze zostaną 
wystawione na Deskach teatrów

Co ciekawe, organizatorzy stworzyli listę 
sztuk zakazanych, czyli tych, po które pol-
skie teatry najchętniej sięgają. Wykaz tych 
tytułów ma być co roku aktualizowany. 
W tym roku konkurs nie dopuszcza ada-
ptacji: „Hamleta”, „Makbeta”, „Króla Leara”, 
„Burzy”, „Snu nocy letniej”, „Romea i Julii” 
oraz „Poskromienia złośnicy”.

- Aby wziąć udział w konkursie, należy wy-
słać anonimową, opatrzoną godłem, ada-
ptację tekstu -egzemplarza reżyserskiego 
- utworu Williama Szekspira, wybranego 
z podanej przez organizatorów, w regulami-
nie organizacyjnym, listy, na adres: Gdański 
Teatr Szekspirowski, ul. Bogusławskiego 1, 
80-818 Gdańsk. Nabór projektów trwa do 
29 kwietnia br.

Następnie wyłonione zostaną trzy sce-
nariusze, które uzyskają dofinansowanie 
produkcji w maksymalnej kwocie 20 tys. 
zł brutto każdy. Scenariusze te zostaną 
skierowane do fazy prób, realizowanych 
w teatrach biorących udział w projekcie, 
z udziałem ich zespołów aktorskich. Final-
ny efekt pracy zostanie zaprezentowany 
podczas 26. Festiwalu Szekspirowskim 
w Gdańsku i będzie podlegał ocenie mię-
dzynarodowego jury. 

Powstaną nowe dzieła inspirowane 
twórczością szekspira

Młodzi twórcy filmowi na start! 
Gdański Teatr Szekspirowski ogło-
sił konkurs dla reżyserów, którzy 
są na początku kariery zawodowej. 
Zwycięski projekt inspirowany 
twórczością Wiliama Szekspira 
otrzyma nagrodę Nowego Yoricka.
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TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIE: UMWP

Kobiety są aktywne na rynku pracy i są doskonałymi pracownika-
mi. Niektóre z nich planują zmianę pracy, inne powrót do zawodu, 
jeszcze inne stoją na starcie swej drogo zawodowej - wszystkie 
pragną rozwijać swoje kompetencje, umiejętności oraz świadomie 
wybierać ścieżkę rozwoju zawodowego czy szukają inspiracji do 
nowych działań. Dodatkowo pandemia, związane z nią okresowe 
zamknięcie gospodarki oraz placówek opiekuńczych, wpłynęła na 
spadek aktywności zawodowej Pomorzanek. Dlatego dla pań z re-
gionu organizowany jest Marzec na Obcasach.

poprzez rozwój osobisty Do kariery zawoDowej

Tegoroczny Marzec na Obcasach to cykl warsztatów i spotkań dla 
kobiet, które będą koncentrowały się wokół tematu zmiany, która – 
jak podkreślają pomysłodawcy akcji - przecież towarzyszy panią na 
każdym kroku.

– Sprawia ona, że na różnych etapach drogi zawodowej potrzebuje-
my innych umiejętności. Całkiem nowych lub takich, których do tej 
pory nie uważaliśmy za przydatne w pracy, nabywanych np. w trakcie 
opieki nad dzieckiem czy podczas realizacji hobby – mówi Katarzyna 
Gudaniec, doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. – 
Poprzez spotkania i warsztaty w ramach Marca na Obcasach chcemy 
pokazać kobietom, że ich doświadczenie, także życiowe, to potencjał 
i fundament do budowania kariery.

Organizatorom programu zależy także na tym, by zainspirować 
mieszkanki Pomorza do rozwoju, zdobywania nowych umiejętno-
ści i poszukiwania własnej, satysfakcjonującej ścieżki zawodowej. 
Tym bardziej, że według ekspertów na rynku pojawia się coraz wię-
cej możliwości, formują się nowe profesje, w których można wyko-
rzystać również dotychczasowe doświadczenie.

– Zachęcam mieszkanki Pomorza do wzięcia udziału w tym wydarze-
niu i skorzystania z atrakcyjnej oferty warsztatów i spotkań, które 

dają możliwość zdobywania nowych doświadczeń – mówi Mieczy-
sław Struk, marszałek województwa pomorskiego. 

spotkania Dla każDej kobiety z pomorza – oDbywają 
się online

Z warsztatów rozwoju zawodowego skorzystać będą mogły wszyst-
kie chętne mieszkanki województwa pomorskiego, niezależnie od 
tego, gdzie mieszkają. Spotkania bowiem odbywają się głównie on-
line i są dostępne dla kobiet z całego regionu.

W programie Marca na Obcasach są spotkania i warsztaty, pod-
czas których eksperci podpowiedzą m.in. skąd czerpać odwagę do 
zmian i jak budować odporność psychiczną, jaką rolę pełnią warto-
ści w naszym życiu i dlaczego są ważne w pracy zawodowej. Będzie 
też mowa o tym, jak odkryć swój potencjał i słuchać siebie oraz 
swoich potrzeb, a także o współpracy w zespole zróżnicowanym 
wiekowo, o możliwościach branży IT, podnoszeniu kwalifikacji czy 
zakładaniu firmy z funduszami europejskimi.

– Urzędy pracy od lat pomagają kobietom w zdobywaniu umiejętno-
ści, dzięki którym mogą łatwiej odnaleźć się na rynku pracy. Wciąż 
trudniej im znaleźć pracę czy powrócić na rynek pracy po urlopie 
macierzyńskim czy wychowawczym. Podjęcie pracy utrudnia też 
konieczność opieki nad osobami starszymi – mówi Katarzyna Żmu-
dzińska, zastępca dyrektora WUP w Gdańsku. – 

Harmonogram spotkań znajduje się na stronie internetowej Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Marzec miesiącem rozwoju kobiet

Dzień Kobiet obchodzimy 8 marca. To właśnie ten 
miesiąc szczególnie poświęcony będzie mieszkankom 
Pomorza, które pragną rozwijając swoje kompetencje 
zawodowe. Podczas Marca na Obcasach będą mogły 
wziąć udział w warsztatach i treningach rozwoju osobi-
stego i zawodowego.
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kalendarz wieczny

intrygujący, w formie współczesnego dzieła sztuki; przydatny, ale i cieszący oko nowo-
czesnym designem  – kalendarz wieczny. jak zapewnia producent, jego obsługa jest 
dziecinnie prosta. Po błyskawicznym montażu można ustawić za pomocą metalowej 
kulki na zewnątrz obręczy dzień tygodnia, zaś w jej wnętrzu miesiąc. Przy okazji mamy 
do czynienia z tzw. efektem wow - kulka wskazująca miesiąc będzie robiła wrażenie 
lewitującej, a to za sprawą pola magnetycznego i sznurka.  

uchwyt na smartfon

Męczy cię trzymanie w dłoniach smartfona podczas wielogodzinnych 
wideorozmów lub oglądania materiałów z internetowej sieci?  Teraz 
można odetchnąć i dać odpocząć ramionom dzięki specjalnemu 
uchwytowi na szyję. Pozwala on utrzymać smartfon w odpowiedniej 
odległości od oczu, przy czym ręce pozostają wolne.  Uchwyt może 
również służyć jako statyw, uchwyt lub możesz do wykorzystać do 
robienia selfie.

Ładowarka utix

doskonały gadżet dla miłośników survivalu. Ładowarka Solarna Utix po-
zwala na ładowanie smartfonów „bez gniazdka”, a przy okazji posłuży do 
rozniecenia ognia. Ta rewelacyjna ładowarka jest wyposażona jest w baterię 
o pojemności 20000mAh, co pozwoli naładować smartfon wiele razy, panel 
słoneczny, dzięki któremu można naładować swój sprzęt nawet bez do-
stępu do elektryczności. W gadżet wbudowano także zapalniczkę i latarkę 
LEd z 3 trybami. dodatkowo posiada 2 porty USB co umożliwia ładowanie 
2 urządzeń  jednocześnie.

Gadżety
EB poleca
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Samorząd
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Wraz z rozpoczęciem 2022 
roku, zwłaszcza te mniejsze, 
samorządy wchodzą w trudny 
okres. Włodarze muszą się 
zmierzyć się z nowymi prze-
pisami, inflacją, obostrzenia-
mi związanymi z pandemią. 
o trudnościach, ale i o pla-
nach na rozpoczynający się 
rok mówi Mirosław Murzydło, 
wójt gminy Subkowy. 

Gdy mowa o planach pracy samorządu, wój-
ta, na rozpoczynający się rok 2022, nie spo-
sób pierwsze nie spytać o inwestycje. Na jaką 
kwotę opiewają te zaplanowane, które według 
Pana są najważniejsze, najpilniejsze do prze-
prowadzenia?

Bieżący rok dla gminy Subkowy, tak jak 
prawdopodobnie dla wielu podobnej wiel-
kości samorządów, będzie bardzo trudny. 
Wiem, że tym spostrzeżeniem nie stwier-
dziłem niczego nadzwyczajnego, gdyż każ-
dorazowo konstruując budżet na kolejny 
rok stajemy przed dylematem skąd wziąć, 
aby zrealizować maksimum zamierzeń 
inwestycyjnych przy minimalnym ograni-
czaniu wydatków bieżących. Wieloletnie 
doświadczenie w pracy samorządowej jest 
tu  dużym ułatwieniem. Prędzej można co-
kolwiek przewidzieć, łatwiej czemukolwiek 
zapobiec. Niestety ostatnie lata pomimo 
dobrego rozwoju polskiej gospodarki dla 
samorządów są wielką niewiadomą. Nie 

mam zamiaru oceniać rządzących, ponie-
waż wiem, że każdy prowadzi swoją politykę 
w taki sposób, aby zrealizować zamierzenia 
i w konsekwencji utrzymać władzę. Jako 
włodarz niezależnie od tego czy się z czymś 
zgadzam czy nie, muszę te zamierzenia 
realizować z największą korzyścią lub naj-
mniejszym uszczerbkiem dla mieszkańców, 
mojej wspólnoty samorządowej. Wolałbym 

mieć trochę więcej czasu na przygotowanie 
się do prawidłowej realizacji powierzonego 
zadania lub w porę zostać powiadomiony, 
że na przykład coś wcześniej zlecone, do 
czego koniecznym było na przykład zatrud-
nienie ludzi, bez konsultacji i wyprzedzenia 
czasowego zostaje przekazane innej insty-
tucji a problem pozostaje u mnie. Ideałem 
byłoby szersze konsultowanie stanowione-

najważniejsza 
jest korZyść dla 

miesZkańców
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go prawa właśnie z samorządami, którzy 
mogą ponieść jego konsekwencje, lub z któ-
rego ewentualnie mogą uzyskać korzyści. 
Wracając do sedna, w tegorocznym ponad 
27 milionowym budżecie na wydatki mająt-
kowe zaplanowaliśmy 4,2 miliona złotych. 
Planujemy m.in. rozbudowę szkoły, moder-
nizację gminnej oczyszczalni ścieków, bu-
dowę kanalizacji dla jednej miejscowości, 
termomodernizację budynku urzędu gminy 
oraz szereg drobniejszych inwestycji.  

Od dwóch niemal lat samorząd działa w ob-
liczu koronawirusa i związanych z pandemią 
obostrzeń, zagrożeń. Czy stan pandemii jest 
brany pod wagę przy planowaniu inwestycji? 
Jak to wpływa na ten proces planowania.

W obecnej sytuacji bardzo trudno jest 
przewidzieć przebieg pandemii. Jest to nie 
tylko problem samorządowców, ale przede 
wszystkim decydentów wyższego szcze-
bla. W przypadku planowania inwestycji 
stosujemy tak zwane szacowanie ryzyka, 
które jest bardzo duże. Począwszy od etapu 
przygotowawczego na wykonawstwie koń-
cząc. W dobie koronawirusa nie przestały 
obowiązywać normy postępowania admi-
nistracyjnego. Pozostały konkretne termi-
ny, do których trzeba się dostosować, na 
przykład składając wniosek w  konkursie 
o dofinansowanie inwestycji. Ktoś to musi 
zrobić w określonym czasie a nie oszukuj-
my się, w mniejszych samorządach różne 
uwarunkowania ograniczają możliwość 
zatrudnienia cennych fachowców. Nie za-
pominajmy również o tym, że czasami ktoś 
musi ich zastąpić więc powinien posiadać 
przynajmniej zbliżoną wiedzę. Wyłamanie 
lub uszkodzenie jednego elementu w me-
chanizmie urzędu powoduje ogromne per-
turbacje włącznie z niezrealizowaniem in-
westycji. W podobnej sytuacji może znaleźć 
się wykonawca usługi, który również skal-
kuluje różnego rodzaju ryzyka, co w efekcie 
może mieć odbicie w cenie, którą zapłacimy 
przy realizowaniu inwestycji.    

Wzrastająca inflacja przyczynia się do wzro-
stu cen. Czy to może się odbić na tegorocznych 
przetargach?

Ma to oczywiście bardzo duże znaczenie 
zwłaszcza jeśli proces realizacji inwestycji 
jest wydłużony. Podczas przygotowywania 
przetargu na inwestycję, która z założenia 
będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy, musi-
my uwzględnić zastosowanie tak zwanych 
klauzul waloryzacyjnych. Takie rozwiązanie 
w pewnym stopniu zabezpiecza interes wy-
konawcy ale tak być powinno. Znamy wiele 
przykładów inwestycji, z których wykonaw-
cy ze względu na znaczący, niezależny od 
nich wzrost kosztów woleli zrezygnować 
płacąc kary umowne niż narazić firmę na 
upadłość. Niemniej problem pozostaje u in-
westora, który musi znaleźć na takie roz-
wiązanie środki a tych nie uwzględniła  na 
przykład instytucja dotująca projekt. Praw-
dopodobnie inflacja będzie miała mniejsze 
znaczenie w przypadku inwestycji realizo-
wanych w krótkim terminie, mimo wszystko 
ten okres nie jest dobry zarówno dla inwe-
stora jak i wykonawcy.  

W ostatnich tygodniach spore emocje budzi 
wprowadzenie tzw. Polskiego Ładu. Jak Pan 
ocenia ten program – szansa dla gminy Sub-
kowy? Czy niekoniecznie? 

Uważam, że założenia programu są bardzo 
dobre. Prawdopodobnie narażę się wielko-
miejskim włodarzom, gdyż wiem że mają 
na ten temat różne zdania ale mniejszym 
samorządom może on przynieść wymierne 
korzyści. 

Dlaczego?

Opieram się głownie na doświadczeniach 
z gminy Subkowy, ale również na opiniach 
kolegów z samorządów o zbliżonej wiel-
kości. Przynajmniej na starcie programu 
można przypuszczać, że niektórych gmin 
nigdy nie byłoby stać na zrealizowanie nie-
zwykle potrzebnych, jednocześnie bardzo 
drogich inwestycji. Dotychczas wiązało się 
to z wniesieniem wkładu własnego, który 
zazwyczaj był sporym udziałem procento-
wym w wartości zadania. Często niemożli-
wym do zabezpieczenia ze względu na brak 
zdolności kredytowej wielu już poważnie 
zadłużonych samorządów. Moim zdaniem 

mankamentem programu jest brak jasnych 
kryteriów przydziału środków ale być 
może zostanie to dopracowane w kolej-
nych edycjach, gdyż na obecną chwilę jest 
to program pilotażowy. Problemem może 
być również sama realizacja procesów in-
westycyjnych. Tak duża liczba inwestycji  
prowadzonych w krótkim okresie może spo-
wodować znaczny wzrost cen za oferowane 
usługi oraz być powodem trudności w zna-
lezieniu wykonawców.

Ponad 1,2 mld dofinansowania otrzymało 
województwo pomorskie w ramach pierw-
szej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. Gmina 
Subkowy złożyła wniosek i otrzymała dofi-
nansowanie w kwocie 7500 000 zł. Jakie prace 
obejmie ta inwestycja. Kiedy można się spo-
dziewać jej realizacji?

W gminie Subkowy od wielu lat nosimy się 
z zamiarem rozbudowy istniejącego obiek-
tu szkolnego. Wydawałoby się, że w istnie-
jącym budynku stworzone zostały dobre 
warunki do nauki jednak jest on częścią nie-
dokończonego kompleksu, którego rozbu-
dowa zastopowała w momencie powstania 
gimnazjów. Wówczas obiekt w miarę speł-
niał niezbędne wymagania. Po wprowadze-
niu reformy oświaty dzieci z młodszych klas 
uczą się w zabytkowym obiekcie, który nie 
spełnia wielu niemożliwych do zrealizowa-
nia kryteriów. Dzięki Rządowemu Fundu-
szowi Polski Ład udało nam się pozyskać 
bardzo duże i niezbędne środki. W przeciw-
nym razie musielibyśmy zaciągnąć i długo 
spłacać spory kredyt a to uniemożliwiłoby 
dalszy rozwój gminy. W ramach inwestycji 
do istniejącego budynku dobudujemy no-
woczesny pawilon o powierzchni ok 1100 
m2 z salami dydaktycznymi, zapleczem sa-
nitarnym i administracyjnym. Dzięki takie-
mu rozwiązaniu w niedalekiej przyszłości 
zrealizujemy długo oczekiwaną inwestycję 
a dla wszystkich dzieci stworzymy komfor-
towe warunki do nauki. 

Dziękuję za rozmowę. 

Dziękuję.

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: UG Subkowy
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podsuMowanie 
inwesTycji w gminie 

puck w 2021 roku

Rok 2021 obfitował w wiele 
inwestycji, które miały 

znaczący wpływ na poprawę 
jakości i komfortu życia 

mieszkańców całej Gminy 
Puck. Zadbano między 

innymi o bezpieczeństwo na 
drogach, miejsca edukacji 

i miejsca uczęszczane przez 
seniorów.

1. Budowa ul. Mechowskiej w Starzy-
nie – inwestycja obejmowała wykonanie 
nawierzchni drogowej wraz z budową 
chodnika, sieci kanalizacji deszczowej, 
sieci wodociągowej oraz 3 kpl hydran-
tów. Wykonawcą robót było konsorcjum 
firm: Kruszywo Sp. z o.o. i Bituminium Sp. 
z o.o. z siedzibą w Linii. Wartość zadania 
wyniosła ok. 1,62 mln zł, z czego 836 654 
zł zostały dofinansowane z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich.

2. Zakończono przebudowę układu dro-
gowego w Rekowie Górnym. Inwestycja 
obejmowała dwa etapy, przebudowę drogi 
wojewódzkiej oraz budowę drogi gminnej. 
Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 216 
polegała na budowie zjazdu do zakładu 
produkcyjnego Meblomak Sp. z o.o. Na dro-
dze gminnej powstała jezdnia dwupasmo-
wa i obustronne pobocze gruntowe, wybu-
dowano skrzyżowanie z DW 216, powstała 
kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogo-

we oraz oznakowanie poziome i pionowe. 
Wykonawcą była firma KRUSZYWO Sp. 
zo.o. z Linii. Wartość inwestycji wyniosła 
3.016.936,29 zł brutto, z czego 800 000 zł 
było Województwa Pomorskiego.

3. Nowe ciągi piesze w miejscowościach 
Darżlubie i Bładzikowo. W Darżlubiu po-
wstał odcinek wzdłuż drogi powiatowej 
– ul. Pucka od ul. Pięknej do osiedla Mary-
nek. Wykonanie tego odcinka kosztowało 
380 000 zł. Wykonawcą była firma Abruko. 
W Błądzikowie powstał ciąg pieszy, którego 
wykonawcą była firma Zombruk, a wartość 
inwestycji wyniosła 184 000 zł.

4. Zakończono budowę kanalizacji sani-
tarnej w Sławutowie oraz częściowo w Le-
śniewie. W ramach inwestycji w Sławuto-

wie wykonano: kanalizację grawitacyjną 
z przyłączami oraz kanalizację tłoczną. 
Wykonawca robót budowlanych: „ZWK 
MARSZALL” Sp. z o.o. z Krokowej. Wartość 
zadania ok. 2,7 mln zł, współfinansowa-
na ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku oraz środków Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych.

W Leśniewie, w ramach pierwszego etapu 
prac wykonano 3,4 km bieżących kanaliza-
cji tłocznej oraz ok. 10 km kanalizacji gra-
witacyjnej. W trakcie tego etapu została 
również zainstalowana 1 tłocznia oraz wy-
konano 450 m przyłączy. Całkowity koszt 
pierwszego etapu wyniósł 6 0580 000,00 
zł, współfinansowanie ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
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i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych.

5. Inwestycje poczyniono także w szkołach. 
Oprócz bieżących prac remontowych za-
kończono rozbudowę i przebudowę Szko-
ły Podstawowej im. Polskich Noblistów 
w Łebczu, a także wyremontowano salę 
gimnastyczną w Szkole Podstawowej im. L. 
Bizewskiego w Gnieżdżewie.

Dzięki inwestycji, których kwota wyniosła 
ok. 11 mln złotych w Łebczu powstała nowo-
czesna, doskonale wyposażona placówka 
dydaktyczna, która jest w stanie zapewnić 
miejsce w szkole po reformie edukacyjnej 
dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym. Po-
wstały nowe sale lekcyjne, sala do gimna-
styki korekcyjnej oraz pełnowymiarowa hala 
sportowa. Na inwestycję udało się pozyskać 
środki z budżetu państwa – na rozbudowę 
szkoły przeznaczono środki z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysoko-
ści 2 948 046 zł oraz 1 700 000 zł z Minister-
stwa Sportu i Turystyki w Ramach Programu 
Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokal-
nej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020.

W szkole podstawowej w Gnieżdżewie 
dokonano kapitalnego remontu sali gim-
nastycznej wraz z zapleczem szatniowym. 

Wykonawcą zadania była firma POL-DACH 
Łukasz Gessler z Gościcina. Wartość zada-
nia wyniosła 554 tys. zł brutto. Inwestycja 
uzyskała dofinansowanie w 50% z Minister-
stwa Sportu, również w ramach Programu 
Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokal-
nej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020.

6. W ramach Projektu Rzucewo – Rozwój 
ofert żeglarskiej w gminie Puck nastąpiła 
rozbudowa i przedłużenie istniejącego po-
mostu w Rzucewie. Całość inwestycji wy-
niosła 837 692 zł, a wykonawcą była firma 
HYDRO – MAG Sp. z o.o. z Garcza. Projekt 
był współfinansowany w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014-2020.

7. Kolejną, jedną z istotniejszych inwesty-
cji, które udało się wykonać w 2021 r. było 
otwarcie Dziennego Domu Pobytu w Cel-
bowie. Wychodząc naprzeciw potrzebom 
seniorów mieszkających w Gminie Puck, 
powstało właśnie to miejsce, w którym 
seniorzy otrzymają kompleksową usługę 
wsparcia, będą mieli zapewnioną opiekę 
i towarzystwo rówieśników czy też będą 
mogli skorzystać z zajęć warsztatowych 
i terapii ruchowej. Placówka zapewnia po-
byt dzienny dla 30 seniorów z Gminy Puck 
oraz 5 miejsc opieki wytchnieniowej. Obiekt 

został dostosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Zagospodarowany został 
także teren wokół budynku. Powstała tam 
m.in. siłownia zewnętrzna z urządzeniami 
wspierającymi rehabilitację. Gmina Puck 
zapewnia Seniorom codzienny dojazd do 
placówki i powrót do miejsca zamieszkania, 
a także całodzienne wyżywienie.

Stworzenie Dziennego Domu Opieki w Cel-
bowie możliwe było dzięki dofinansowaniu 
uzyskanemu ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014 -2020. Koszt 
inwestycji wyniósł 3 041 632,08 zł.

Sam projekt realizowany jest w partnerstwie 
z Miastem Puck, Gminą Władysławowo, 
Gminą Kosakowo oraz Fundacją Phenomen. 
W ramach projektu, na terenie każdej z Gmin 
powstały kluby seniora.  Docelowo w Gminie 
Puck zostanie otwartych pięć takich miejsc. 

Przy Dziennym Domu Pobytu funkcjonuje 
także wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyj-
nego. Mieszkańcy Gminy Puck, Gminy Wła-
dysławowo, Gminy Kosakowo oraz Miasta 
Puck, którzy ukończyli 60 rok życia mogą 
bezpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabilita-
cyjny na okres 2 miesięcy w roku.

AuTor : UG Puck
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- Budowa węzła ZRYW to realizacja mojej 
obietnicy wyborczej. Mówiłem, że to zrobi-
my, choć skala tego zadania jest ogromna, 
co naturalnie wydłużyło czas realizacji 
– podkreśla prezydent Krzysztof Hilde-
brandt  – To największa wejherowska inwe-
stycja drogowa, której miasto Wejherowo 
samodzielnie nie miałoby możliwości zre-

alizowania z własnych środków, dlatego 
prowadzono długotrwałe starania o pozy-
skanie ze środków zewnętrznych. Cieszy-
my się, że podjęte starania zakończyły się 
powodzeniem. Dzięki zrozumieniu i przy-
chylności życzliwych miastu osób, takich 
jak wiceminister infrastruktury Marcin Ho-
rała i wojewoda pomorski Dariusz Drelich, 
ta inwestycja jest realna. Za tę pomoc bar-

dzo dziękuję! Gratuluję również inicjatywy 
i dziękuję za wsparcie wejherowskim rad-
nym i mieszkańcom, którzy zorganizowali 
akcję ZRYW NA ŚMIECHOWIE i wszystkim, 
którzy w ramach tej akcji poparli petycję 
do rządu. To bardzo wzmocniło głos Wej-
herowa w staraniach o środki. To dobry 
przykład tego, jak wspólnie zmieniamy 
Wejherowo.

Przyznanie miastu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022 na budowę długo wyczekiwanego węzła 
ZRYW było dogodną okolicznością do spotkania na Śmiechowie  w miejscu przyszłej inwestycji przedstawicieli 
rządu z samorządowcami. Wzięli w nim udział m.in. wiceminister infrastruktury Marcin Horała, wojewoda pomorski 
Dariusz Drelich, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i starosta wejherowski Gabriela Lisius

są pieniądze
na węzeł Zryw!

Władze Wejherowa 
pozyskały 18,8 mln zł dotacji 

na dalszą budowę węzła 
ZRyW na Śmiechowie 

z Rządowego funduszu 
Rozwoju dróg. To sukces 

Wejherowa i kolejna 
inwestycja oczekiwana 

przez mieszkańców! dzięki 
tym środkom powstanie 

bezkolizyjne skrzyżowanie 
z tunelem pod drogą 

krajową nr 6. Natomiast 
zgodnie z porozumieniem, 

zawartym w 2017 roku 
pomiędzy PkP PLk S.A. 

i miastem Wejherowo oraz 
Powiatem Wejherowskim 

i Województwem 
Pomorskim, budową tunelu 

pod torami zajmą się  
i sfinansują PkP Polskie 

Linie kolejowe.
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- Przypomnijmy, że węzeł Zryw z tunelami 
jest bardzo dużym przedsięwzięciem po-
dzielonym na etapy. Miasto wykonało już za 
prawie 28 mln zł część węzła Zryw z nowym 
połączeniem drogowym do ulic Necla-Gry-
fa Pomorskiego po północnej stronie drogi 
krajowej nr 6 oraz przygotowało dokumen-
tację projektową wraz z pozwoleniami na 
resztę zadania drogowego. Zabezpieczyli-
śmy też na ten cel część środków własnych 
w swoim wieloletnim budżecie w kwocie po-
nad 17 mln zł – mówi Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta ds. rozwoju – Teraz, po 
otrzymaniu dotacji, rozpoczniemy przygoto-
wania i procedury przetargowe do zawarcia 
umowy z wykonawcą bezkolizyjnego skrzy-
żowania z tunelem pod drogą krajową nr 
6. Rozpoczęcie robót budowlanych będzie 
możliwe pod koniec bieżącego roku. Nato-
miast Polskie Koleje Państwowe Polskie 
Linie Kolejowe zobowiązały się wykonać 
tunel pod torami w ramach porozumienia 
wynegocjowanego i podpisanego przez Pre-
zydenta Wejherowa dnia 18.07.2017 roku.

wejherowo przoDuje 
w inwestycjach

- Węzeł ZRYW to inwestycja niezwykle waż-
na dla miasta Wejherowa i całego powiatu 
wejherowskiego. Zapewnienie środków 
z Rządowego Fuduszu Rozwoju Dróg, to waż-
ny krok w kierunku realizacji tej inwestycji 
drogowej i niemal pewność, że ona powsta-
nie. Rząd polski chce wspierać samorządy, 
by tworzyć warunki do poprawy jakości ży-
cia mieszkańców - powiedział wiceminister 
infrastruktury Marcin Horała wyrażając 
nadzieję, że budowa tego węzła komuni-
kacyjnego rozładuje korki oraz ułatwi do-
jazd do domów, do pracy i szkół. Wyraził 
też przekonanie, że prezydent Wejherowa 
skutecznie przeprowadzi przetarg i spraw-
nie pokieruje realizacją tej inwestycji.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich powie-
dział, że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 
który ostatnio zatwierdził premier Mateusz 
Morawiecki, może mieć takie znaczenie 
dla samorządów, jak dla rodzin program 

500 plus. Podkreślił też, że budowa węzła 
ZRYW od 2019 roku jest największą inwe-
stycją w województwie w zakresie budowy 
dróg na terenie miast rangi powiatu, a Wej-
herowo w tych inwestycjach przoduje. 

- W Wejherowie, żeby przedostać się na 
drugą stroną miasta, trzeba dokonać bar-
dzo długiego objazdu i czekania w korkach. 
Odczuwają ten problem nie tylko miesz-
kańcy, ale również turyści przyjeżdżający 
nad morze. Wejherowo przygotowuje się 
od dłuższego czasu na skomunikowanie 
się z istniejącą siecią tras szybkiego ru-
chu, w tym S6 i budowaną Trasą Kaszub-
ską. Ta inwestycja spowoduje zwiększenie 
atrakcyjności naszego regionu i całego 
województwa dla turystów i przedsiębior-
ców - mówi wojewoda pomorski Dariusz 
Drelich gratulując wejherowskim samo-
rządowcom bardzo dobrze i mocno umo-
tywowanego wniosku.

Wojewoda podkreślił, że o pozyskanie środ-
ków na budowę węzła ZRYW zabiegali in-
tensywnie, przedstawiając liczne argumen-
ty, zarówno Prezydent Miasta Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt,  Starosta Powiatu 
Wejherowskiego Gabriela Lisius, jak rów-
nież radni i mieszkańcy.

akcja społeczna potrzebna 
i skuteczna

Należy przypomnieć zwłaszcza akcję 
społeczną ZRYW NA ŚMIECHOWIE, która 

rozpoczęła się na początku stycznia 2021 
roku. Jej celem było pozyskanie finanso-
wego wsparcie ze strony rządu na budo-
wę bezkolizyjnego Węzła Zryw z tunelem 
w Śmiechowie. W tym celu powstała spe-
cjalna petycja skierowana do GDDKiA 
oraz rządu i pomorskich parlamentarzy-
stów, którą 13 kwietnia 2021 roku w imie-
niu mieszkańców i radnych złożyli miejscy 
radni Mariusz Łupina, Jacek Gafka, Woj-
ciech Kozłowski i Tomir Ponka. Pomimo 
pandemii, która bardzo utrudniała zbie-
ranie podpisów, łącznie apel podpisało 
co najmniej 1366. mieszkańców. Organi-
zatorzy akcji bardzo dziękują wszystkim 
mieszkańcom za poparcie petycji, która 
była potrzebna i skuteczna.

- Z zadowoleniem możemy poinformować 
mieszkańców, że nasza wspólna akcja 
ZRYW NA ŚMIECHOWIE przyniosła pożą-
dany sukces, a wspólne zaangażowanie 
ponad podziałami politycznymi przełoży 
się na możliwość połączenia drogowego 
części północnej i południowej Wejherowa, 
tak bardzo koniecznej dla naszego miasta 
– mówi radny Tomir Ponka w imieniu orga-
nizatorów akcji. - Jak widać nasza petycja 
została usłyszana zarówno w Warszawie, 
jak i województwie. Przy wsparciu miesz-
kańców stała się dodatkowym argumentem 
w skutecznym pozyskaniu środków przez 
Prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. Dzięki 
działaniom Prezydenta Wejherowa i wszyst-
kim, którzy podpisali petycję Wejherowo do-
stało 18,8 mln zł dotacji na tę inwestycję.

AuTor : UM Wejherowo

Władze Wejherowa bardzo skutecznie zdobywają pieniądze zewnętrzne 
na inwestycje potrzebne mieszkańcom. Tylko w ciągu ostatnich niespeł-
na 4. miesięcy pozyskano łącznie rekordowe 57,4 mln zł dotacji dla mia-
sta. W październiku 2021 - 24,1 mln zł na budowę nowego odcinka ulicy 
Karnowskiego i przebudowę ul. Budowlanych, w styczniu 2022 r. - 14,5 
mln zł na budowę budynku nowego komunalnego i teraz 18.782.500,00 
zł na zadanie pn.: „Budowa bezkolizyjnego powiązania drogowego łą-
czącego północną i południową cześć miasta Wejherowa oraz drogę 
krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi (węzeł ZRYW)”. Dla porówna-
nia, wydatki na wszystkie zeszłoroczne inwestycje, których było prze-
cież dużo, wyniosły 46,1 mln zł.
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Przedstawiciele samorządu województwa, gminy i miasta Skórcz podczas otwarcia oczyszczalni ścieków

skórcZ się rozwija
o tym, jak współpraca i ciężka praca pomaga w rozwoju małego 

samorządu mówi Burmistrz Miasta Skórcz janusz kosecki.

dy mowa o podsumowaniu minionego roku pracy 
samorządu, w tym burmistrza, jako pierwsze na-
suwa się pytanie o inwestycje. Jak to było w Gminie 
Miejskiej Skórcz w 2021 roku? Ile z tych zaplano-

wanych inwestycji zrealizowano? Za jaką kwotę? 

Choć 2021 rok nie należał do łatwych, to zrealizowano kilka bardzo 
ważnych zadań inwestycyjnych na terenie miasta Skórcz. Do naj-
ważniejszych należą m.in.: rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Skórczu, będąca największym zadaniem inwestycyjnym 
w historii miasta, jak i gminy Skórcz, która jest w 1/3 współwłaści-
cielem oczyszczalni. Jeszcze kilka lat temu, nie myśleliśmy, że uda 
nam się  w tak krótkim czasie rozbudować i  kompleksowo zmoder-
nizować oczyszczalnię ścieków w Skórczu, patrząc w  szczególności 
na niewielki budżet Gminy Miejskiej Skórcz. Wielu z nas zastanawia-
ło się czy podołamy inwestycji na poziomie ponad 6,5 mln. złotych, 

bo na taką wartość opiewał dość optymistycznie - jak się później 
okazało, szacunkowy kosztorys inwestorski. Po zakończeniu prac 
projektowych i uzyskaniu pozwolenia na budowę, złożyliśmy wnio-
sek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. Zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Skórczu  otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 20 czerwca 2018 r. 
Przyznano nam dofinansowanie  w kwocie 3 534 207,84 zł,  tj. 63,75 
% kosztów kwalifikowalnych przewidzianych w kosztorysie szacun-
kowym. Po dwukrotnie przeprowadzonym postępowaniu na wyłonie-
nie wykonawcy zadania, okazało się, że najniższa oferta opiewa na 
kwotę około 9,5 mln zł (3 mln więcej niż zakładano). W czasie pod-
pisywania umowy wiedzieliśmy, że nie będzie nam łatwo spiąć tą 
inwestycję finansowo. Dzięki ogromnej życzliwości i przychylności 
Zarządu Województwa Pomorskiego, który aż 3 -  krotnie zwiększył 

G
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nam dofinansowanie - do 63,75 % kosztów kwalifikowalnych, tj. do 
kwoty 5 082 237,92 zł, udało się zamknąć montaż finansowy tego 
przedsięwzięcia. Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 
9 995 944 zł, natomiast koszt kwalifikowalny to 7 972 137,92 PLN.

Kolejną ważną inwestycją była przebudowa drogi gminnej ul. Sa-
dowej w Skórczu. Inwestycja ta zrealizowana została w ramach 
zadania pn. Przebudowa dróg gminnych – ulic Sadowej i Grzybowej 
w Skórczu, na którą Gmina Miejska Skórcz otrzymała dofinansowa-
nie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania: Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych. Łączna wysokość dofinansowania ca-
łego zadania wynosi 1 402 900,00 zł. W ramach inwestycji, w 2021 
roku została kompleksowo przebudowana ulica Sadowa na długości 
około 240 mb. Wybudowano nową jezdnię, chodniki oraz zjazdy do 
nieruchomości z kostki betonowej. Wykonano również odwodnienie 
drogi. Druga część inwestycji – przebudowa ulicy Grzybowej, realizo-
wana będzie w roku bieżącym. 

Bardzo ważną inwestycją, z punktu widzenia ochrony środowiska, 
była budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na bu-
dynkach użyteczności publicznej. W ramach zadania zostały zamon-
towane instalacje fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Skórczu, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody 
oraz na budynku Urzędu Miejskiego. Zamontowano także gruntowe 
pompy ciepła w dwóch lokalizacjach, tj. oczyszczalni ścieków oraz 
w Urzędzie Miejskim. Wartość tego zadania to 1 290 806,06 zł. Po-
wyższe zadanie również otrzymało dofinansowanie w ramach pro-
jektu „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skór-
czu, celem ograniczenia emisji CO2 oraz wzrostu produkcji energii 
z OZE – II element wyspy energetycznej” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
RPO WP 2014-2020.  

Z mniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowano budowę sieci wod-
no – kanalizacyjnych, wymianę pieców w Powiatowej i Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej oraz w Miejskim Przedszkolu, przebudowę części 
chodnika przy ul. 27 Stycznia, czy chociażby zakup trybun na Sta-
dion Miejski. 

W 2021 roku rozpoczęliśmy również budowę Miejskiego Przedszko-
la. Zakończenie jej realizacji zaplanowane jest na rok 2022. Jednak 
ciężar finansowy tego zadania Gmina Miejska Skórcz odczuwać bę-
dzie jeszcze przez kilka lat. Wartość tego zadania to blisko 9 mln zł. 
Kwota dofinansowania tego zadania to prawie 2,7 mln zł z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Czy czegoś nie udało się zrealizować?

Szczęśliwie, wszystkie zaplanowane zadania udało nam się zrealizować. 

A może przeprowadzono wcześniej nieplanowane inwestycje?

Patrząc na budżet tak małej gminy, jaką jest miasto Skórcz, o nie-
planowanych inwestycjach nie może być mowy. Każdy wydatek musi 
być starannie zaplanowany, by mógł zostać zrealizowany. Niektóre 
inwestycje wymagają wieloletniego przygotowania zanim zostaną 
w ogóle wprowadzone do budżetu. 

Która inwestycja była najważniejsza według Pana?

Zdecydowanie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków”. 
Dzięki wykonanym pracom budowlano - modernizacyjnym udało 
się nam gruntownie zmodernizować, przebudować, rozbudować 
i unowocześnić cały ten obiekt, który mam nadzieję, będzie służył 
społeczności zarówno miasta, jak i gminy Skórcz, przez długie lata. 
Ta ogromna, jak na miarę naszych budżetów, inwestycja, zapewnia 
bezpieczne i ciągłe zabezpieczenie potrzeb bytowych lokalnej spo-
łeczności.

A jeśli chodzi o przyszłość. Najważniejsze zadanie na 2022 rok to…?

Kluczowe zadanie inwestycyjne w tym roku, to zakończenie budowy 
Miejskiego Przedszkola w Skórcza wraz z jego wyposażeniem, Re-
witalizacja Rynku Maślanego, ujęć wód artezyjskich oraz ciągu pie-
szego, tzw. tryfty w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Na rok 
bieżący zaplanowaliśmy także budowę sieci wodno – kanalizacyjnej 
przy ul. Osiedlowej. Na dwa ostatnie zadania otrzymaliśmy dofinan-
sowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Stra-
tegicznych w łącznej wysokości 3 405 000 zł.

Należy podkreślić, że realizacja tak licznych inwestycji możliwa jest 
w mieście Skórcz dzięki bardzo dobrej współpracy z Radą Miejską. 
Jesteśmy przykładem na to, że zgoda i współpraca przynosi dobre 
efekty. Chciałbym w tym miejscu podziękować również moim urzęd-
nikom, którzy z wielkim zaangażowaniem pracują, by te zadania mo-
gły zostać zrealizowane.

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: UM Skórcz

W ramach projektu, panele fotowoltaiczne zostały zamontowane m.in. na budynkach 
Zespołu Szkół Publicznych
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17 stycznia w siedzibie Urzędu Marszał-
kowskiego odbyła się uroczystość, podczas 
której Marszałek Województwa Pomor-
skiego Mieczysław Struk, Wicemarszałek 
Województwa Pomorskiego Wiesław Bycz-
kowski, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin 
Mirosław Chyła oraz Skarbnik Gminy Pel-
plin Justyna Lewandowska podpisali umo-
wę na jego realizację. Projekt opiewa na 
łączną kwotę 2.910.346,68 zł, dofinanso-
wanie ze środków unijnych pochodzących 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 wynosi zaś 2.473.794,68 zł, co daje 
aż 85% środków zewnętrznych na realiza-
cję projektu. 

Jego celem jest poprawa jakości edukacji 
przedszkolnej we wszystkich pięciu przed-
szkolach z terenu Gminy Pelplin. Projekt za-
kłada m. in. adaptację pomieszczeń i zakup 
wyposażenia do Przedszkola Nr 1 w Pelpli-

nie. Pozostałe placówki przedszkolne, tj.: 
Przedszkole Nr 2 w Pelplinie, Przedszkole 
w Kulicach, Przedszkole w Rajkowach oraz 
Przedszkole w Rudnie zostaną także wypo-
sażone w dodatkowy sprzęt. Ponadto we 
wszystkich placówkach realizowane będą 
zajęcia dodatkowe, rozwijające u dzieci 
różne umiejętności. Zaplanowano zajęcia 
z podstaw robotyki i programowania, na-
ukowo-techniczne, czy też matematyczne. 

Zaplanowano także zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne, gimnastykę korekcyjną, 
a nawet w miarę potrzeb – terapię pedago-
giczną. Także nauczyciele będą mieli moż-
liwość podnoszenia swoich kompetencji 
poprzez uczestnictwo w szeregu szkoleń 
i warsztatów.

„Jednym z głównych celów mojej działalno-
ści jako burmistrza jest rozwój bazy eduka-
cyjnej w naszej gminie oraz wzmacnianie 
potencjału naszych placówek oświatowych. 
Ten projekt pozwala nie tylko na moderni-
zację bazy edukacyjnej, ale co chyba naj-
istotniejsze, dzięki niemu najmłodsi będą 
mogli korzystać z szerokiego wachlarza 
ciekawych i rozwijających zajęć” – powie-
dział podczas uroczystości Burmistrz Mia-
sta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła.

Gmina Pelplin realizuje projekt w partner-
stwie z Centrum Edukacyjnym „Idea” z Kra-
kowa, a jego zakończenie planowane jest 
na czerwiec 2023 r.

Kolejne 2,5 mln zł dla gminy pelplin 
ze środków Unii Europejskiej

Gmina Pelplin uzyskała kolejne 
dofinansowanie, tym razem na 
realizację projektu „Zdolne przed-
szkolaki z Gminy Pelplin z odwagą 
pójdą w świat”. 

AuTor: UG Pelplin
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Warto podkreślić, że termin na składanie wniosków o przyznanie 
stypendium Burmistrza był stosunkowo krótki, trwał od 1 do 31 
grudnia. Komisje powołane przez Burmistrza, pierwsza składająca 
się z 12 członków ds. stypendiów sportowych (w tym przedstawi-
ciele urzędu, radnych rady miejskiej, rady sportu, szkół i placówek 
oświatowych z terenu gminy) oraz druga, 13-osobowa komisja ds. 
stypendiów naukowych i artystycznych (przedstawiciele urzę-
du, radnych rady miejskiej, biblioteki, ośrodka kultury oraz szkół 
i placówek oświatowych z terenu gminy), stanęły przed nie lada 
wyzwaniem. Otóż o przyznanie stypendium wpłynęło łącznie 201 
wniosków, z czego sportowego – 78, w drugiej zaś kategorii – sty-
pendiów naukowych i artystycznych – 123 wnioski. Komisje pozy-
tywnie rozpatrzyły łącznie 179 wniosków, poza tym przyznano 5 
stypendiów jednorazowych.

Poza samą liczbą złożonych i pozytywnie zaopiniowanych wnio-
sków o stypendia, także ich kwota jest rekordowa, wynosi bo-
wiem łącznie 286.600 zł. Jak co roku, stypendia zostaną wrę-
czone podczas uroczystej gali, zaplanowanej na I połowę marca 
2022 roku.

Reasumując, stypendia za 2021 rok to nie tylko rekordowa liczba 
wniosków, ale także kwota, jaka została przeznaczona na ten cel. 
Ponadto, z uwagi na szczególny okres w systemie edukacji, na któ-
ry wpływ ma również pandemia covid-19, można stwierdzić z prze-
konaniem, że dzieci i młodzież zamieszkujące Gminę Pelplin, wy-
jątkowo w tym trudnym dla wszystkich czasie, radzą sobie bardzo 
dobrze. Swój znaczący udział mają nauczyciele, którym Burmistrz 
Miasta i Gminy Pelplin składa serdeczne podziękowania.

Rekordowy 2021 rok dla stypendystów!
Ubiegłoroczny nabór na stypendia sportowe, naukowe i artystyczne okazał się rekordowym, zarówno pod wzglę-

dem ilości złożonych wniosków, jak również przyznanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, grantów.

AuTor: UG Pelplin ZDJĘCIA: archiwum
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Przetarg na kompleks sportowy 
w Bytoni ogłoszony!

Gmina Zblewo ogłosiła właśnie 
przetarg na budowę kompleksu 
sportowego z salą gimnastycz-
ną, boiskiem i placem zabaw 
w Bytoni.

W czwartek 10 lutego Gmina Zblewo ogło-
siła przetarg na budowę kompleksu spor-
towego przy Szkole Podstawowej w By-
toni.  Dzięki dofinansowaniu inwestycji 
w ramach Polskiego Ładu realizacja inwe-
stycji rozpocznie się już niebawem. Otwar-
cie ofert przetargowych zaplanowano na 
28 lutego.

 W ramach inwestycji w Bytoni zostanie 
wybudowana sala gimnastyczna z pełno-
wymiarową areną boiska do koszykówki. 
Podłoga w sali będzie wykonana na po-
dwójnym legarowaniu, aby być przyjazną 
sportowcom. W obiekcie znajdą się rów-
nież boiska do siatkówki, tenisa ziemnego 
i piłki ręcznej. W hali powstaną trybuny dla 
200 osób. Obiekt sali gimnastycznej zosta-
nie wyposażony w dwie szatnie z pełnym 
zapleczem sanitarnym, osobną szatnię 
przystosowaną dla osób niepełnospraw-
nych, magazynek sportowy, pokój trene-

ra z zapleczem sanitarnym oraz siłownię 
wraz z odrębnymi szatniami. W ramach 
zadania zostanie także wybudowana ko-
tłownia. Sala zostanie połączona ze szkołą 
wspólnym wejściem. 

Ale to nie wszystko. Nieopodal sali gim-
nastycznej zostanie wybudowane peł-
nowymiarowe boisko wielofunkcyjne ze 
sztuczną nawierzchnią poliuretanową  
wraz z oświetleniem. Dla najmłodszych 
zaaranżowany zostanie nowy plac zabaw, 
a dla pasjonatów lekkiej atletyki skocz-

nia do skoku w dal. Wszystko to będzie 
stanowiło przepiękny kompleks sportowo 
rekreacyjny, na który czekali od wielu lat 
mieszkańcy.  

Planowany koszt inwestycji wynosi 
8 592 326,28 zł., a dofinasowanie uzy-
skane przez gminę Zblewo na ten cel 
z programu Polski Ład wynosi  90 % tj. 
7 773 093,65 zł. Łączna powierzchnia 
użytkowa sali gimnastycznej wyniesie 
1 102,7 m2. Planowany termin zakończenia 
zadania to rok 2023.

AuTor : UG Zblewo
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Prace na budowie nowego przedszkola 
„Leśna przygoda” w Zblewie są już bardzo 
zaawansowane – obecnie prowadzone są 
one głównie wewnątrz obiektu, gdzie ukła-
dane są wszelkiego typu instalacje i tynki. 
Już w marcu zostanie  ogłoszony przetarg 
na wyposażenie przedszkola. Na uwagę 
zasługuje montaż finansowy dla inwesty-
cji, gdzie gmina otrzymała wsparcie z 5 
źródeł. Wartość całego zadania to kwota 
ponad 8 mln zł. 

Kolejną inwestycją jest modernizacja II 
etapu stadionu w Zblewie polegająca na 
budowie budynku socjalno- szatniowego 
wraz z toaletami dla kibiców. Przypomnijmy 
- w 2021 r. zakończyła się realizacja I eta-

pu modernizacji stadionu, podczas której 
wybudowano bieżnię okólną na 400 m, 
powstało nowe boisko do piłki nożnej wraz 
z odwodnieniem i ekologicznym nawodnie-
niem oraz bieżnia do skoku w dal. Obecna 
inwestycji dotycząca budowy szatni biegnie 
zgodnie z harmonogramem. Inwestycja ta 
- podobnie jak I etap - otrzymała dofinan-
sowanie z Ministerstwa Sportu. Wartość 
inwestycji wynosi ok. 1,3 mln zł. 

Jednocześnie trwają intensywne prace na 
drogach w Zblewie. Przebudowywane są 
ulice Akacjowa, Słoneczna, Różana i Mo-
drzewiowa. Zadanie realizowane jest już od 
ubiegłego roku z zewnętrznym dofinanso-
waniem. W tej chwili prowadzone są roboty 

związane z odwodnieniem, układana jest 
również kostka na ciągach pieszych i wjaz-
dach. W ubiegłym roku wykonano już część 
robót, w tym ułożono pierwszą warstwę as-
faltu na części ulic. Na wszystkich ulicach 
zostanie wybudowane nowoczesne oświe-
tlenie nawiązujące do tego wybudowane-
go w latach ubiegłych na ulicy ks. Krefta. 
Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 
3,5 mln zł.

 I na koniec modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Zblewie. Jest to zdecydowanie 
największa inwestycja realizowana na te-
renie gminy Zblewo w ostatnich latach. Jej 
realizację wymusiły niejako przepisy obo-
wiązujące w Polsce związane w ochroną śro-
dowiska. Aby spełnić wymogi aglomeracji 
powyżej 10 tys. RLM (Równoważnej Liczby 
Mieszkańców) konieczne było najpierw za-
projektowanie modernizacji oczyszczalni, 
a następnie pozyskanie finansowania i prze-
budowa całego systemu technologii oczysz-
czania ścieków. Wartość inwestycji zamknie 
się w kwocie ponad 17 mln zł (w tym ponad 
3 mln zł podatku VAT, który Gmina odzyska) 
przy  dofinansowaniu blisko 9 mln zł. Warto 
wspomnieć, że w ramach inwestycji rozbu-
dowany zostanie także budynek admini-
stracyjno-socjalny, w którym zlokalizowane 
będzie sterowanie całym systemem oczysz-
czania ścieków. W budynku znajdzie się rów-
nież laboratorium. 

Gmina Zblewo.
Zima pełna inwestycji 

W gminie Zblewo pomimo zimo-
wej pory trwają intensywne prace 
inwestycyjne na kilku strategicz-
nych budowach.

AuTor : UG Zblewo
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Zarząd Powiatu Tczewskiego 
złożył 3 wnioski do drugiej 
edycji Rządowego funduszu 
Polski Ład: Program inwestycji 
Strategicznych. Zgodnie z wy-
tycznymi można zgłosić inwe-
stycje w 3 kategoriach: do 5 
milionów złotych, 30 milionów 
oraz 65 milionów złotych. 

ramach pierwszej kate-
gorii Powiat Tczewski 
zgłosił zadanie pn. Prze-
budowa/remont 6 przepu-

stów w miejscowościach: Kierwałd, Polskie 
Gronowo, Radostowo, Subkowy, Swarożyn 
oraz Wielkie Walichnowy. Wskazane prze-
pusty z, z uwagi na ich ciągłą eksploatację 
wymagają kompletnej naprawy. 

Prace remontowo-budowlane zostaną prze-
prowadzone przy zastosowaniu nowocze-
snych rozwiązań technologicznych, które po-
zwolą na właściwe dopasowanie konstrukcji 
wzmacniających zapewniających trwałość 
wzmocnienia oraz pozwolą zminimalizować 
ograniczenia ciągłości ruchu podczas robót 
budowlanych – informuje Starosta Tczew-
ski, Mirosław Augustyn.

Powiat Tczewski planuje również zgłosić do 
dofinansowania budowę nowego budynku 
dla potrzeb Centrum Administracyjnego 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Tczewie oraz Poradni Psychologiczno-

Pedagogiczna w Tczewie, którą Zarząd 
Powiatu wypracował wspólnie z dyrekcją 
wspomnianych placówek. Koszt nowego 
obiektu szacowany jest na 29.2 mln zło-
tych. Nowy budynek otrzyma również nową 
nazwę - Powiatowe Centrum Psychiatrii 
i Usług Społecznych.

Obecnie te trzy placówki funkcjonują wspól-
nie w obiekcie przy ul. Wojska Polskiego 6 
w Tczewie, którego funkcjonalność pozosta-
wia wiele do życzenia. Nowa siedziba znacz-
nie poprawiłaby warunki pracy oraz stan-
dard obsługi mieszkańców naszego Powiatu. 
– komentuje Starosta.

Ostatnim wnioskiem na kwotę 61,75 mln 
złotych jest dokończenie etapu IIA oraz 
realizacja etapu IIB przebudowy Mostu 
Tczewskiego w tym: dokończenie demonta-

żu pozostałości przęsła nurtowego i filara 
nurtowego, wykonanie nowego filara nur-
towego, wykonanie i montaż dwóch nowych 
przęseł nurtowych, wykonanie okładzin ka-
miennych na przyczółku mostowym i filarze 
nurtowym oraz zagospodarowanie terenu.

Z uwagi na groźbę zawalenia obiektu, w roku 
2011 r. Most Tczewski został zamknięty dla 
ruchu pieszego i kołowego. Dotychczas uda-
ło się skutecznie odbudować 4 zabytkowe 
wieże i 2 filary oraz środkową neogotycką 
część obiektu (etap I). Nasz wniosek dotyczy 
dokończenia przerwanego przez Pomorskie-
go Konserwatora Zabytków w 2019 etapu IIa 
i zrealizowanie etapu IIb. Jest to również od-
powiedź na prośby społeczników, którzy tak 
samo jak nasz samorząd pragnie odbudowy 
tego cennego zabytku. – mówi Starosta.- 
Ponadto, niedokończona rozbiórka przęseł 

W

rok 2022 – rokiem 
inwesTycji 

w powiecie tczewskiM

Wizualizacja Mostu Tczewskiego (portal)
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ESTB (przęsła nurtowe) i nie podjęcie na-
tychmiastowych działań naprawczych, skut-
kować może katastrofą budowlaną, w wyniku 
której może dojść do zniszczenia sąsiednie-
go mostu kolejowego oraz spowodować za-
mknięcie szlaku wodnego na Wiśle.

Nie są to jedyne plany na ten rok. Zarząd 
Powiatu Tczewskiego co roku zapewnia 
środki na budowę nowych chodników, bo 
dzięki temu poprawia się bezpieczeństwo 
pieszych w mniejszych miejscowościach. 
W tym roku planowana jest budowa pra-
wie pięciu kilometrów nowych chodników 
wzdłuż części powiatowych dróg lokalnych 
jest niezbędna, aby zapewnić bezpiecz-
ne poruszanie się pieszych, m.in. idących 
do/z szkół, przystanków autobusowych 
i dworców kolejowych, ośrodków zdrowia, 
stacji kolejowych, prywatnych posesji, 
zakładów pracy itp. Ruch pieszy jest nie-
zwykle zróżnicowany - uczestniczą w nim 
dorośli, dzieci, ale również osoby z różnymi 
niepełnosprawnościami. Okres jesienno-
zimowy stanowi dodatkowe zagrożenie, 
kiedy szybko zapada zmrok a ulica nie jest 
oświetlona ani oznakowana jako wzmożo-
ny ruch pieszych, co bezpośrednio podnosi 

poziom zagrożenia dla uczestników ruchu 
pieszego. 

Wsłuchujemy się w prośby mieszkańców, 
którzy od wielu lat składają wnioski o budo-
wę chodników w swoich miejscowościach. 
Po przeprowadzeniu prac budowlanych piesi 
będą mogli poruszać się po szerokich i este-
tycznych chodnikach. Dziękujemy również 

wszystkim mieszkańcom Powiatu Tczewskie-
go, którzy z dużą troską i zaangażowaniem 
zgłaszają do nas pomysły i uwagi dotyczą-
ce przyszłych inwestycji. Jesteśmy bardzo 
otwarci na rozmowy i konsultacje, zdajemy 
sobie sprawę z ogromu potrzeb. Nasze prio-
rytety staramy się określać w sposób rzetel-
ny i sprawiedliwy, z uwzględnieniem potrzeb 
każdej gminy.- dodaje Starosta.

AuTor : Starostwo powiatowe w Tczewie
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To będzie rok pod znakiem 
inwestycji i wdrażania nowych 
rozwiązań, które w znacznym 
stopniu wpłyną na poprawę 
jakości życia mieszkańców – 
zapowiadają władze gminy, 
a przymiotnik „historyczny” 
pada wielokrotnie gdy sły-
szymy o planach, których 
realizacja w Gminie kolbudy 
już się rozpoczęła. W roku, 
w którym wiele samorządów 
zaciska pasa, narzekając na 
wszechobecny wzrost cen, 
przy jednoczesnym spadku 
podatkowych wpływów do 
budżetu, w kolbudach nie 
zamierzają zwalniać tempa 
i z zapałem przystępują do 
realizacji nowych wyzwań. 

tegorocznym bu-
dżecie gminy po 
stronie wydatków 
zapisano kwotę 

167 715 568 złotych. Na inwestycje samo-
rząd zaplanował ponad 32 miliony złotych, 
z czego większość przeznaczona zostanie 
na budowę dróg, a także trwającą już bu-
dowę nowej hali sportowej przy Zespole 
Kształcenia i Wychowania w Bielkówku. 
Wraz z obiektem sportowym powstaną 

nowe pomieszczenia dydaktyczne oraz sala 
na potrzeby sołectwa. W roku 2022 Gmina 
Kolbudy zamierza również rozpocząć reali-
zację nowego Ośrodka Zdrowia z Centrum 
Wsparcia Rodziny, który wybudowany zo-
stanie w miejscu istniejącej od początku lat 
70 przychodni lekarskiej w Kolbudach. 

- To jedna z najbardziej wyczekiwanych przez 
lokalną społeczność inwestycji – mówi wójt 
Andrzej Chruścicki. – Obecny ośrodek zdro-
wia wybudowano pół wieku temu, gdy cała 
gmina liczyła kilka tysięcy mieszkańców. 
Dziś jest ich ponad 17 tysięcy. Posiadamy 
środki własne, które „odkładaliśmy” od dłuż-
szego czasu. Aktywnie zabiegamy też o fi-
nansowanie zewnętrzne na jego realizację. 

Mówiąc o inwestowaniu w infrastrukturę 
dedykowaną ochronie zdrowia wójt An-

drzej Chruścicki z dumą podkreśla fakt, że 
już niebawem w Kolbudach – dzięki dobrej 
współpracy ze Starostwem Powiatowym 
w Pruszczu Gdańskim - stacjonować bę-
dzie Zespół Ratownictwa Medycznego. 
Dyżurująca całodobowo w gminie karetka 
z pewnością przyczyni się do poprawy bez-
pieczeństwa mieszkańców oraz użytkowni-
ków DW221, na której często dochodzi do 
wypadków drogowych.

Niezwykle ważnym wydarzeniem, które 
trwale zapisze się w historii lokalnego sa-
morządu jest bez wątpienia oddanie do 
użytku Aqua Centrum Kolbudy. Krytej pły-
walni ze strefą SPA, wyposażonej w sauny 
suchą i parową, strefę relaksu oraz grotę 
solną. Na budowę basenu mieszkańcy Kol-
bud i okolicznych miejscowości czekali po-
nad trzydzieści lat. Pierwotnie basen miał 

W

Gmina kolbudy. 
to będzie historyczny rok...

Wójt wizytujący jedną z inwestycji drogowych
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powstać wraz z miejscową szkołą podsta-
wową, którą oddano do użytku w 1986 roku. 
Do realizacji wartego blisko 20 milionów 
złotych przedsięwzięcia przystąpiono je-
sienią 2018 roku. W roku 2022 obiekt odda-
ny zostanie do użytku służąc uczniom lokal-
nych szkół i wszystkim mieszkańcom. 

Przymiotnika „historyczny” nie unikniemy 
również informując o Budżecie Obywa-
telskim, który w tym roku po raz pierwszy 
realizowany będzie w Gminie Kolbudy. Na 
wykonanie zadań zgłoszonych przez miesz-
kańców samorząd przeznaczy 510 tysięcy 
złotych. Głosowanie nad zgłoszonymi pro-
jektami przeprowadzono w minionym roku, 
a realizacja prac rozpocznie się wkrótce. 

- Do Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 
siedemnaście projektów, z których miesz-
kańcy wybrali sześć – mówi wójt Andrzej 
Chruścicki. – To głównie inwestycje w in-
frastrukturę drogową, oświetlenie, a także 
zagospodarowanie czy doposażenie terenów 
rekreacyjnych. Zależy nam, aby mieszkańcy 
mieli jak największy wpływ na decyzje do-
tyczące zadań realizowanych w ich najbliż-
szym otoczeniu. Do kwoty ponad pół miliona 
złotych w ramach BO należy doliczyć ponad 
900 tysięcy złotych w ramach funduszy so-
łeckich. To daje ponad 1,4 miliona złotych, 
o wydatkowaniu których samodzielnie decy-
duje społeczność poszczególnych wsi.

W roku 2022 samorządowcy z Kolbud planu-
ją też oddać do użytku dziesięć nowych lo-
kali komunalnych, które aktualnie powstają 
we wsi Buszkowy. Również w tym przypadku 
mamy do czynienia z sytuacją bez preceden-
su, przynajmniej po 1989 roku. 

- W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat gmina 
nie budowała nowych lokali komunalnych 
– mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Zasiedla-
ne były głównie mocno wysłużone budynki, 
które wcześniej służyły innym celom. Warto 
podkreślić, że ta jakże potrzebna inwestycja 
kosztuje nasz samorząd niewiele ponad pół 
miliona złotych. Pozostałą część, 2 miliony zł 
stanowi dofinansowanie z Funduszu Dopłat 
Banku Gospodarstwa Krajowego.

Chociaż na terenie Gminy Kolbudy dzieje 
się naprawdę sporo - a ogrom zmian i in-
westycji drogowych dostrzegają zarówno 
mieszkańcy, jak i goście – władze samorzą-
dowe nie ustają w poszukiwaniu nowych, 
ambitnych rozwiązań, wsłuchując się w po-
trzeby mieszkańców. Jedną z nich jest roz-
wój komunikacji publicznej, a konkretnie 
utworzenie własnego transportu.

- Wraz z innymi gminami nie ustajemy w sta-
raniach o reaktywację linii kolejowej – mówi 
wójt Andrzej Chruścicki. – Poważnie myślimy 
jednak również o własnym transporcie auto-
busowym. Aplikujemy o fundusze pozabudże-
towe, które pozwoliłyby nam zakupić nowe 
pojazdy i uruchomić swoją linię. 

Gmina wykonuje aktualnie szereg własnych 
inwestycji drogowych oraz przedsięwzięć 
realizowanych we współpracy ze Staro-
stwem Powiatowym w Pruszczu Gdańskim. 
Jak przyznaje wójt Andrzej Chruścicki lista 
potrzeb, jak wszędzie, przekracza finanso-
we możliwości. Z dumą podkreśla jednak, 
że dzięki rozsądnemu gospodarowaniu 
środkami finansowymi oraz pozyskiwanym 
funduszom samorząd wciąż inwestuje, roz-
wija się i stopniowo redukuje zadłużenie. 

- Wierzę, że w roku 2022, podobnie jak w trzech 
minionych latach, uda się nam uniknąć emisji 
obligacji, chociaż możliwość taką uwzględnili-
śmy w uchwalonym w styczniu planie finanso-
wym – podsumowuje wójt Andrzej Chruścicki. 

AuTor: UG Kolbudy
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– Marina w Błotniku jest perełką. Jest to 
unikatowe miejsce w skali kraju. Przystań 
żeglarska ma już swoją renomę i z powodze-
niem konkuruje ze znanymi ośrodkami wod-
nymi – mówi nam senator Ryszard Świlski, 
który odwiedził marinę w Błotniku.

Poza senatorem wójt Janusz Goliński gościł 
w Błotniku m.in. Krzysztof Czopka, dyrekto-
ra Departamentu Infrastruktury w Urzędzie 
Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

– Wspólnie mogliśmy podsumować dotych-
czasowe działania, które zrealizowaliśmy 
w ramach dwóch projektów „Pętli Żuławskiej 
i Zatoki Gdańskiej” oraz Pomorskich Szlaków 
Kajakowych. Dla miłośników kajakarstwa 
wybudowaliśmy dwie przystanie, które znaj-
dują się w Trzcinisku i Błotniku. W tej chwili, 
o czym informowaliśmy w ubiegłym tygo-
dniu, prowadzimy rozbudowę naszej przysta-
ni w Błotniku – mówi Janusz Goliński.

Zainteresowanie cumowaniem na przysta-
ni w Błotniku jest ogromne. O wolne miej-

sca pytają miłośnicy żeglarstwa z całego 
kraju. Chętnych jest znacznie więcej niż 
wolnych miejsc.

– Była to też okazja, by rozmawiać o możli-
wościach powiększenia naszej mariny. Po-
tencjał jest ogromny, ale kolejne inwestycje 

uzależnione są oczywiście od posiadanych 
środków finansowych. Jeśli zaistnieje możli-
wość, to na pewno będziemy aplikować o do-
datkowe środki unijne na dalszą rozbudowę 
mariny – dodaje wójt Goliński.

Senator Świlski zauważa, że podjęcie decy-
zji dotyczącej budowy mariny było niezwy-
kle odważnym posunięciem.

– Kiedy projekt dopiero raczkował, to sły-
szałem głosy przeciwników, którzy nie byli 
przychylni naszym pomysłom. Z perspek-
tywy czasu śmiało możemy powiedzieć, że 
była to słuszna decyzja. Już teraz wiemy, że 
marina – mimo rozbudowy – stała się za mała. 
Turystka wodna jest coraz bardziej popular-
na – również na Żuławach Gdańskich. Gmina 
Cedry Wielkie doskonale wykorzystała oka-
zję i teraz kojarzona jest już nie tylko z rolnic-
twem, ale także ze sportami wodnymi. Mam 
nadzieję, że Błotnik będzie się dalej rozwijał 
i przynosił chlubę władzom i mieszkańcom 
gminy – podkreśla Ryszard Świlski.

unikat w skali kraju
Nowa przystań zaskarbiła już sobie serca pasjonatów żeglarstwa. Pojawia się 

możliwość powiększenia przystani, ale wszystko zależy od finansów.

AuTor : UG Cedry Wielkie






